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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

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30
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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 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 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 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

QUARTA CÂMARA 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 DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

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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Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0702678-34.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

CONSTRUTORA SAB LTDA

ADVOGADO (S):

DR. WILLIAN SANTOS DAMACENO (OAB/MT 12.721)

Vistos, etc.

Intime-se o requerente para apresentar a data de nascimento de Marina 

Moraes Silva Fiacadori, tendo em vista que ela consta no QSA- da Receita 

Federal, cujo dado é imprescindível para o prosseguimento do pedido de 

Restituição de Custas Judiciais.

Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da parte. Nada 

apresentado arquive-se este processo.

Publique-se.

 Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 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.

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 96/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0703999-07.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) VANDERSON DOS REIS, matrícula nº. 31016, 

nomeado (a) pela Portaria n.º 0262/2017-GRHFC, de 15/05/2017, para 

exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I, no Gabinete do 

Juiz de Direito - 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá - SDCR, com efeitos a 

partir de 23/02/2018.

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

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

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Varas Cíveis

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013537-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CARVAIS DA SILVA PIMENTEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013537-47.2017.8.11.0041 

AUTOR: DANILO CARVAIS DA SILVA PIMENTEL RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Tratando-se de interesse de 

menor, em observância ao artigo 179, inciso I, do CPC, abram-se vistas 

dos autos ao Ministério Público. Após voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003576-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003576-82.2017.8.11.0041 

AUTOR: DAYANE FERREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a exequente para em 

05 (cinco) dias manifestar acerca do pagamento realizado pela executada 

no (id. 11407204 pág. 01/04). Decorrido prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003436-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA OAB - MT0018787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003436-14.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA DA SILVA ARRUDA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos. Processo distribuído no âmbito do plantão 

judicial desta Comarca, no qual foi deferida a Tutela Provisória de Urgência 

requerida pela parte autora, com a ulterior redistribuição para este Juízo. 

Desta feita, designo o dia 24.04.2018, às 10:30 horas, para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de 

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

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 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 
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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. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003678-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ANTONIO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (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: 1003678-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSIAS ANTONIO RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 26.04.2018, às 11:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003707-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILTON APARECIDO DE ARRUDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (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: 1003707-23.2018.8.11.0041 

AUTOR: RAILTON APARECIDO DE ARRUDA FERREIRA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente 

ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Designo o dia 26.04.2018, às 11:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 10 da Central de 1º 

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

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003718-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (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 Numero do Processo: 1003718-52.2018.8.11.0041 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Não verifico nos 

autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Assim sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do 

recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003685-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SERRATO FRANCISCO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271/O (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 Numero do Processo: 1003685-62.2018.8.11.0041 

AUTOR: THIAGO SERRATO FRANCISCO DE MATOS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Não verifico 

nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas 

processuais ou pedido de gratuidade. Assim sendo, intime-se a autora 

para que providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003683-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003683-92.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FRANCINETE ALVES MACHADO REQUERIDO: SISTEMA 

FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. Vistos. 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. Ademais, em consulta aos sistemas 

disponíveis a este Juízo, foi constatado que a autora é profissional liberal 

com registro no Conselho Regional de Arquitetura do Estado de Mato 

Grosso, inclusive, sendo proprietária de empresa com atuação neste 

ramo. 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, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, 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. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003886-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSIRLENE DOMINGAS BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (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: 1003886-54.2018.8.11.0041 

AUTOR: OSIRLENE DOMINGAS BASTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 27.04.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003969-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI JUNIOR CORREA DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(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: 1003969-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: YURI JUNIOR CORREA DAMACENO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 27.04.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004083-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FREITAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (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: 1004083-09.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: SILVIO FREITAS PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 27.04.2018, às 10:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

benefícios da Justiça Gratuita à 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. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001242-41.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

E ESGOTO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 11863208 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021608-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIA OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHLORACEAE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11557633 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008657-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACY SOUZA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11538666 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021051-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO URCELINO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11558947 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001086-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVILSON MORAIS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11559967 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007018-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11695292 ao Id. 11695297) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008541-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11840962 ao Id. 11840966) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022717-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES APARECIDO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020595-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER PABLO QUISPE CONDORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11560378 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003082-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11560744 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019156-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALVES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11560997 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000210-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE RIBEIRO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11561164– , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000690-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON MANOEL SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11561513 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017168-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0015555A (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11561919 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014916-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO LEITE ANACLETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11562035 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001653-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11562215 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018798-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO TEIXEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 
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das custas processuais – Certidão Id. 11562315 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002742-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11562624 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016515-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11562930 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015965-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMARILDO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11563468 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022446-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR CRISTOVAO DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 11647567 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014157-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUIANE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11729406 e Id. 11729436) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013326-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BATISTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11730312 ao Id. 11730351) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010711-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES HENRIQUE DOS SANTOS CAMILOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 1607515 ao Id. 1627516) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009182-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO BRITO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11733762 e Id. 11733763) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015867-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11812276 ao Id. 11812280) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001935-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIEL ALVES CIRQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016515-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RAQUEL SCRAVELLI LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11820656 ao Id. 11820660) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010332-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. F. P. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015228-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 11828382 e Id. 11828400) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009018-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LOPES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT0010138A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006774-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON LEANDRO CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011340-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DA SILVA LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003742-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003742-80.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: BRADESCO SAÚDE S/A EXECUTADO: PRODUCAMPO 

AGROINDUSTRIAL LTDA - ME Vistos. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Executivo Extrajudicial, aparelhada com proposta, apólice e 

condições gerais de seguro coletivo empresarial de reembolso de 

despesas de assistência médico-hospitalar, tendo por objeto o prêmio do 

seguro devido pela empresa estipulante, ajuizada por seguradora 

pertencente a conglomerado financeiro, distribuída para esta Terceira 

Vara Cível. Não obstante, com a edição do Provimento n. 4/2008-CM, 

foram criadas Varas Especializadas de Direito Bancário, cuja competência 

restou estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu artigo 1º 

que dispõem: "Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 

da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no 

art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação 

às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor." (grifo nosso) Portanto, o 

que se verifica no caso em tela é a existência de instituição financeira, 

visando a cobrança de contrato bancário (seguro). Desta forma, 

estabelecida competência específica a determinado órgão jurisdicional, 

este Juízo afigura-se absolutamente incompetente para o processamento 

de ação de execução, tendo por objeto o prêmio do seguro devido pela 

empresa estipulante, ajuizada por seguradora pertencente a 

conglomerado financeiro, com fulcro em proposta, apólice e condições 

gerais de seguro coletivo empresarial de reembolso de despesas de 

assistência médico-hospitalar. Desta feita, DECLINO, de ofício, o 

processamento da presente ação a uma das Varas Especializadas de 

Direito Bancário da Capital, nos termos do Provimento n. 4/2008 do egrégio 

Conselho da Magistratura deste Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, 

inciso II, § 5º, do Novo Código de Processo Civil. Às providências. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036634-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTANA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (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 Numero do Processo: 1036634-76.2017.8.11.0041 

AUTOR: JEFFERSON SANTANA CASTRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação no qual 

JEFFERSON SANTANA CASTRO busca indenização referente ao seguro 

DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Após o ajuizamento da inicial foi determinado à emenda a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para juntada do prévio requerimento administrativo, 

sendo certo que o autor permaneceu inerte até a presente oportunidade, 

consoante certidão (id. 11777377). 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 
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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, 

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 
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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. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005873-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ROSA DOS SANTOS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005873-62.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE ANTONIO ROSA DOS SANTOS XAVIER REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte 

devedora em petição conjunta com a credora compareceu aos autos (id. 

11712479 pág. 01/03 e 11712477), informando que foi entabulado acordo 

com a devedora, o comprovante de depósito do montante acordado foi 

juntado aos autos nos (ids. 11712480 e 11712478). É o relatório. Decido. 

O acordo preenche os requisitos legais. Assim, HOMOLOGO o acordo 

firmado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, extinguindo o 

presente cumprimento de sentença nos termos do art. 487, III, “b” e 924 II 

ambos do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. Expeça-se o 

competente alvará, conforme requerido no id. 11712479 pág. 02, a qual 

possui poder para receber e dar quitação, consoante a procuração (id. 

4974791). Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018828-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADER MARTINS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018828-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: JADER MARTINS DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora compareceu aos autos (id. 

11636391 pág. 01/02), informando o cumprimento da condenação imposta 

pela sentença (id. 10984233 pág. 01/12). Instada, a parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depósito efetuado, 

requerendo o seu levantamento (id. 11674959). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 11674959 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 8171902 pág. 01). 

Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018828-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADER MARTINS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018828-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: JADER MARTINS DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora compareceu aos autos (id. 

11636391 pág. 01/02), informando o cumprimento da condenação imposta 

pela sentença (id. 10984233 pág. 01/12). Instada, a parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depósito efetuado, 

requerendo o seu levantamento (id. 11674959). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 11674959 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 8171902 pág. 01). 

Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000179-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROQUE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000179-15.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JORGE ROQUE DE ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora compareceu 

aos autos (id. 11534543 pág. 01/03), informando o cumprimento voluntário 

da condenação imposta pela sentença/acordão. Instada, a parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado 

espontaneamente (id. 11534542 e 11534546), requerendo o seu 

levantamento (id. 11540953). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

11540953 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 4559873 pág. 01). Com o trânsito em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013338-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE TEODORO ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013338-25.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSE TEODORO ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora compareceu aos autos (id. 

10969345 pág. 01/02), informando o cumprimento voluntário da 

condenação imposta pela sentença/acordão. Instada, a parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado 

espontaneamente (id. 10969345 pág. 03/04), requerendo o seu 

levantamento (id. 11150039). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

11140039 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 6748875 pág. 01). Com o trânsito em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022341-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CHAVES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022341-38.2016.8.11.0041 

AUTOR: ALEX CHAVES ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora em petição conjunta com a 

credora compareceu aos autos (id. 10813078 pág. 01/03 e 10813080), 

informando que foi entabulado acordo com a devedora, o comprovante de 

depósito do montante acordado foi juntado aos autos nos (ids. 10813084 e 

10813094). É o relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos legais. 

Assim, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão, extinguindo o presente cumprimento de 

sentença nos termos do art. 487, III, “b” e 924 II ambos do CPC. Custas e 

honorários na forma pactuada. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido à (id. 11011927 pág. 01), a qual possui poder para receber e 

dar quitação, consoante a procuração (id. 4974791) e substabelecimento 

(id. 4342512 pág. 01). As partes abriram mão do prazo recursal, portanto 

certifique-se o transito em julgado, após dê-se baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. P.I. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017162-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR SANTANA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017162-89.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSEMAR SANTANA LIMA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. ROSEMAR SANTANA LIMA ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ambos qualificados nos 

autos. A inicial veio acompanhada dos documentos ids. 7974278 pág. 

01/03, 7974300 pág. 01/03, 7974315 pág. 01/02, 7974325 pág. 01/02, 

7974343 pág. 01/02 e 8802794 pág. 01/04. No id. 9697378 foi deferido a 

gratuidade da justiça aos autores e determinada a citação da ré. Citada, a 

ré apresentou contestação (id. 10758618 pág. 01/22), onde noticiou a 

existência de outro processo que tramita perante a 5ª Vara Cível desta 

Comarca, em que demanda o recebimento do seguro DPVAT oriundo do 

mesmo fato/acidente aqui discutido. Posteriormente, a autora compareceu 

aos autos, requerendo a desistência e extinção do presente feito, 

aduzindo que efetivamente existe demanda discutindo o mesmo mérito. É o 

relatório. Decido. Conforme o Código de Processo Civil, haverá 

litispendência quando já existente demanda que se encontra em curso 

com igualdade entre as partes, mesma causa de pedir e pedido, de acordo 

com o art. 337, § 1º e § 2º do CPC. No caso em tela, embora o polo 

passivo das ações sejam distintos, ambas tem como objeto o recebimento 

da indenização do seguro obrigatório DPVAT. Na medida que a entidade 

responsável pela gestão das coberturas estabelecidas na Lei. 6.194/74, 

inclusive quanto ao pagamento de todos os beneficiários das garantias, é 

a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, ficando 

evidente que apesar das ações em questão terem em seus polos 

passivos pessoas jurídicas distintas, a solidariedade legal entre as 

empresas importa no reconhecimento de identidade de parte, mesma 

causa de pedir e pedido. Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo 

Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, com fundamento no artigo 85, §§§ 2º, 6º e 8º, do NCPC, 

contudo, suspendo o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 12, da Lei n. 1.060/50. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.R.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003852-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MACEDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003852-16.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSIANE MACEDO DE SOUZA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora 

compareceu aos autos (id. 10062803 pág. 01/06), informando o 

cumprimento voluntário da condenação imposta pela sentença, bem como 

o pagamento do saldo remanescente (id. 11807638 pág. 01/06) imposto 

pelo acordão. Instada, a parte credora manifestou a sua concordância 

com o valor do depositado espontaneamente pela devedora, requerendo o 

seu levantamento (id. 11807641). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 11807641 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 4839681 pág. 01). Com o 

trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018931-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1018931-35.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora em 

petição conjunta com a credora compareceu aos autos (ids. 11649010 

pág. 01/03 e 11649014), informando que foi entabulado acordo, o 

comprovante de depósito do montante acordado foi juntado aos autos nos 

(ids. 11649020 e 11649024). É o relatório. Decido. O acordo preenche os 

requisitos legais. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, extinguindo o presente cumprimento 

de sentença nos termos do art. 487, III, “b” e 924 II ambos do CPC. Custas 

e honorários na forma pactuada. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido à (id. 11790261 pág. 01), a qual possui poder para 

receber e dar quitação, consoante a procuração (id. 8180548 pág. 01). 

Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019752-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019752-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCELO SILVA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por MARCELO SILVA DE SOUZA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito no dia 21.11.2016, que lhe teria 

ocasionado invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Com a inicial de (id. 8273896 pág. 01/06), 

vieram os documentos de (ids. 8273916 pág. 01/02, 8273970 pág. 01/02, 

8273990 pág. 01/02, 8274017 pág. 01/03, 8274053 pág. 01/05). Na 

audiência de tentativa de conciliação realizada por meio da central id. 

10464653 pág. 01, não houve proposta de acordo. A ré ofertou 

contestação id. 10233941 pág. 01/26, tendo a parte autora deixado 

transcorrer o prazo para impugnação sem manifestação. O laudo médico 

pericial foi juntado id. 10464653 pág. 03/04. A parte autora manifestou a 

sua concordância com o laudo pericial id. 11384145. Instado a manifestar 

acerca do laudo, a requerida compareceu aos autos concordando com o 

referido laudo, ressaltando que o perito graduou a lesão constatada da 

seguinte maneira: Lesão na estrutura craniofacial Total assegurado: 100% 

(13.500,00) Graduação atestada: 10% Valor avaliado: 10% de R$ 

13.500,00 = R$ 1.350,00 É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito 

da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. Da preliminar de alteração do polo 

passivo. As alegações da ré não prosperam, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito. Não havendo que falar em responsabilidade 

exclusiva da Seguradora Líder. Pedido administrativo prévio – da falta de 

interesse de agir – RE 631240 RG/MG. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, in verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Da preliminar do princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que 

uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte 

deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” Do 

requerimento administrativo perante à Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento 

acostado nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 
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assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Da preliminar de 

comprovante de residência em nome de terceiro. Ausência de 

pressuposto de Constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Requisito para fixação do Foro. A escolha do foro para o 

ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o 

domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu possui sede. Sobre o 

assunto há posicionamento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES - DPVAT. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. FACULDADE 

DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, DO CPC. LOCAL DO 

ACIDENTE OU DE SEU DOMICÍLIO. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de cobrança objetivando 

indenização decorrente de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, 

constitui faculdade do autor escolher entre os seguintes foros para 

ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio 

(parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil); bem como, 

ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma). 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. Portanto, REJEITO as preliminares. Ao 

continuo, superadas às preliminares, passo a análise do mérito. A parte 

autora interpôs a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente em que afirma ter sido 

vítima em 21.11.2016. No caso, o boletim de ocorrência policial (id. 

8273990 pág. 01/02), aliado ao boletim de atendimento datado do dia 

21.11.2016 às 22:37 horas (id. 8274017 pág. 01), o laudo para solicitação 

de autorização de autorização de internação hospitalar 8274017 pág. 

02/03 informando que o paciente foi vítima de queda de moto, comprovam 

que MARCELO SILVA DE SOUZA foi vítima de acidente de trânsito no dia 

21.11.2016. A perícia médica judicial realizada (id. 10464653 pág. 03/04) 

realizada no dia 26.10.2017, concluiu que Marcelo Silva de Souza 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta na estrutura facial de 

residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento), bem como 

invalidez parcial incompleta no membro superior esquerdo de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal 

apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, e não 

efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o estabelecido 

na Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelecendo os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez residual na estrutura craniofacial e 25% de 

invalidez leve no membro superior esquerdo, devendo ser calculado sobre 

o percentual máximo indenizável a cada membro afetado. Desse modo, 

com relação à lesão constatada na estrutura craniofacial, R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) corresponde ao máximo indenizável ao 

membro afetado, contudo, o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Quanto à lesão constatada no 

membro superior esquerdo, 70% de 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é equivalente a R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta 

reais) que corresponde ao máximo indenizável ao membro afetado, 

entretanto, o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Que somadas 

perfazem o valor R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e 

cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, ainda que o 

pagamento a menor tenha importado em parcial descumprimento da 

obrigação contratual, a mora da seguradora somente ficou caracterizada 

no momento em que foi citada e tomou conhecimento da ação de 

cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem incidir a partir 

da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos). O 

valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015738-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015738-46.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANDRE LUIZ DA CRUZ RÉU: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

Vistos. A parte devedora em petição conjunta com a credora compareceu 

aos autos (ids. 11626565 pág. 01/03 e 11626566), informando que foi 

entabulado acordo, o comprovante de depósito do montante acordado foi 

juntado aos autos nos (ids. 11626563 e 11626564). É o relatório. Decido. 

O acordo preenche os requisitos legais. Assim, HOMOLOGO o acordo 

firmado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, extinguindo o 

presente cumprimento de sentença nos termos do art. 487, III, “b” e 924 II 

ambos do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. Expeça-se o 

competente alvará, conforme requerido à (id. 116266565 pág. 02), a qual 

possui poder para receber e dar quitação, consoante a procuração (id. 

2441544 pág. 01). Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações 

e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006013-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006013-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: DONATO DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

(id. 11439579 pág. 01/06), informando o cumprimento voluntário da 

condenação imposta pela sentença (id. 9559566pág. 01/14). Instada, a 

parte credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado 

espontaneamente pela devedora, requerendo o seu levantamento (id. 

11743049). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi 

satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 11743049 pág. 

01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a 

procuração de (id. 4990927 pág. 01). Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015120-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIR DE MELO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015120-04.2016.8.11.0041 

AUTOR: SONAIR DE MELO FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por SONAIR DE MELO FILHO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito no dia 08.07.2016, que lhe teria ocasionado 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais). Com a inicial de (id. 1977722 pág. 01/08), vieram os 

documentos de (ids. 1977747, 1977750, 1977751, 1977754 pág. 01/02, 

1977756 pág. 01/06, 1977758 pág. 01/02, 1977762 pág. 01/02. Na 

audiência de tentativa de conciliação realizada por meio da central (id. 

5520804 pág. 01), restou prejudicada em decorrência da ausência da 

parte autora. A ré ofertou contestação id. 4575421 pág. 01/24, tendo a 

parte autora apresentado impugnação (id. 5034653 pág. 01/08). 

Designada perícia, o laudo médico pericial foi juntado id. 10988183 pág. 

01/04. A parte autora manifestou a sua concordância com o laudo pericial 

(id. 11064894 pág. 01/02). Instado a manifestar acerca do laudo, a 

requerida compareceu aos autos concordando com o referido laudo, 

ressaltando que o perito graduou a lesão constatada da seguinte maneira: 

Lesão no punho direito Total assegurado: 25% (3.375,00) de 100% 

(13.500,00) Graduação atestada: 75% Valor avaliado: 75% de R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito 

da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. Da preliminar de alteração do polo 

passivo. As alegações da ré não prosperam, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito. Não havendo que falar em responsabilidade 

exclusiva da Seguradora Líder. Da inexistência de requerimento 

administrativo perante à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos 

é precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Pedido 

administrativo prévio – da falta de interesse de agir – RE 631240 RG/MG. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 
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interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, in verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Da preliminar do 

princípio da causalidade e a sucumbência autoral. Se restou decidido, no 

plano da ação judicial, que uma das partes não tem juridicamente razão, 

considera-se que esta parte deu causa à demanda, dando causa, por 

conseguinte, a todos os custos inerentes a esta demanda. Em virtude 

desta relação de causalidade entre a conduta do sucumbente e a 

existência da ação judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos 

legalmente inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a 

figura dos honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.” Ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro – documentos ilegíveis. Assevera a parte 

demandada que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO 

DOCUMENTO DE CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS 

(RG) E DO CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA 

DESSES DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que os documentos 

acostados no (id. 1977754 pág. 02) não se encontram totalmente ilegível, 

ou seja, de maneira que impossibilita a capacidade de leitura por completo. 

Ademais, os números da cédula de identidade e do cadastro de pessoas 

físicas do demandante foram informados na exordial de id. 1977722 pág. 

01. Da preliminar de comprovante de residência ilegível. Ausência de 

pressuposto de Constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Requisito para fixação do Foro. A escolha do foro para o 

ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o 

domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu possui sede. Sobre o 

assunto há posicionamento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES - DPVAT. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. FACULDADE 

DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, DO CPC. LOCAL DO 

ACIDENTE OU DE SEU DOMICÍLIO. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de cobrança objetivando 

indenização decorrente de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, 

constitui faculdade do autor escolher entre os seguintes foros para 

ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio 

(parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil); bem como, 

ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma). 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. Portanto, REJEITO as preliminares. Ao 

continuo, superadas às preliminares, passo a análise do mérito. A parte 

autora interpôs a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 35.200,00 

(trinta e cinco mil e duzentos reais), em razão de acidente em que afirma 

ter sido vítima em 08.07.2016. No caso, o boletim de ocorrência policial (id. 

1977758 pág. 01/02), aliado ao boletim de atendimento datado do dia 

08.07.2016 às 09:45 horas, registrado sob o número 1163018 (id. 

1977762 pág. 01), informando que o paciente foi vítima de acidente de 

moto pela madrugada, comprovam que SONAIR DE MELO FILHO foi vítima 

de acidente de trânsito no dia 08.07.2016. A perícia médica judicial 

realizada no dia 07.11.2017 (id. 10988183 pág. 01/04), concluiu que Sonair 

de Melo Filho apresenta invalidez permanente parcial incompleta no punho 

direito de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento), permitindo admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo 

noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda 

que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, e não efetuado o pagamento na esfera 

administrativa, a parte autora faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT, de acordo com o estabelecido na Lei n. 11.482/2007, que alterou 

os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecendo os seguintes 

valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez intensa no punho direito, devendo ser calculado 

sobre o percentual máximo indenizável ao membro afetado. Desse modo, 

25% de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é equivalente a R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) que corresponde ao 

máximo indenizável ao membro afetado, entretanto, o autor faz jus a 75% 

desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, ainda que o 

pagamento a menor tenha importado em parcial descumprimento da 

obrigação contratual, a mora da seguradora somente ficou caracterizada 

no momento em que foi citada e tomou conhecimento da ação de 

cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem incidir a partir 
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da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil, bem como os honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme estabelecido na decisão de (id. 

8771239 pág. 01/02). Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008879-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FABRI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008879-77.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MARIA MADALENA FABRI DA SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora 

compareceu aos autos (id. 10821969 pág. 01/02, 10821977 e 10821983), 

informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença (id. 

10242286 pág. 01/08). Instada, a parte credora manifestou a sua 

concordância com o valor do depositado espontaneamente, requerendo o 

seu levantamento (id. 11756493). Versando sobre direito/interesse de 

menor, o parquet manifestou-se favoravelmente ao pedido (id. 11823682) 

É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, 

nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 11756493 pág. 

01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a 

procuração de (id. 5599382 pág. 01). Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014642-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. C. (EXEQUENTE)

KEILA APARECIDA CAIRES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014642-59.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: AMANDA CAIRES DA COSTA, KEILA APARECIDA CAIRES 

FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos (id. 10072932 

pág. 01/04), informando o cumprimento voluntário da condenação imposta 

pela sentença, bem como o pagamento do saldo remanescente (id. 

11365324 pág. 01/04) imposto pelo acordão. Instada, a parte credora 

manifestou a sua concordância com os valores do depositados 

espontaneamente pela devedora, requerendo o seu levantamento (id. 

11739192). Versando sobre direito/interesse de menor, o parquet 

manifestou-se favoravelmente ao pedido (id. 11823925) É o relatório. 

Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais 

havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente 

alvará, conforme requerido (id. 11739192 pág. 01), o qual possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 6867113 

pág. 01). Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015905-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE TUDICAKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015905-63.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: WILSON JOSE TUDICAKI EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. O acordo apresentado (id. 

11827660 pág. 01/03), foi homologado em sede recursal (id. 11827670 

pág. 02), o comprovante de depósito do montante acordado foi juntado 

aos autos nos (ids. 11827667 e 11827666). É o relatório. Decido. Portanto, 

verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 11827664 pág. 02), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 2599961 pág. 01). 

Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 
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remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002422-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA JOSABETE HOSCHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002422-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: HELENA JOSABETE HOSCHER RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por HELENA 

JOSABETE HOSCHER em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito no dia 06.08.2016, que lhe teria ocasionado invalidez permanente, 

razão pela qual requer a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Com a 

inicial de (id. 4714903 pág. 01/08), vieram os documentos de (ids. 4714901 

pág. 01/03, 4714900 pág. 01/03, 4714894 pág. 01/03, 4714892 pág. 01/02, 

4714888 pág. 01/06). Na audiência de tentativa de conciliação realizada 

por meio da central (id. 7701304 pág. 01), restou prejudicada em 

decorrência da ausência da parte autora. A ré ofertou contestação (id. 

6867214 pág. 01/27), tendo a parte autora apresentado impugnação (id. 

8097701 pág. 01/14). Designada perícia, o laudo médico pericial foi juntado 

(id. 10986930 pág. 01/03). A parte autora manifestou a sua concordância 

com o laudo pericial (id. 11016375). Instado a manifestar acerca do laudo, 

a requerida compareceu aos autos concordando com o referido laudo 

(11395668 pág. 01/03), ressaltando que o perito graduou a lesão 

constatada da seguinte maneira: Lesão no ombro direito Total assegurado: 

25% (3.375,00) de 100% (13.500,00) Graduação atestada: 25% Valor 

avaliado: 25% de R$ 3.375,00 = R$ 843,75 É o relatório. Decido. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. Da retificação da 

autuação. Todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito. Não 

havendo que falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder. 

Pedido administrativo prévio – da falta de interesse de agir – RE 631240 

RG/MG. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, in 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Da preliminar do 

princípio da causalidade e a sucumbência autoral. Se restou decidido, no 

plano da ação judicial, que uma das partes não tem juridicamente razão, 

considera-se que esta parte deu causa à demanda, dando causa, por 

conseguinte, a todos os custos inerentes a esta demanda. Em virtude 

desta relação de causalidade entre a conduta do sucumbente e a 

existência da ação judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos 

legalmente inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a 

figura dos honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.” Do requerimento administrativo perante à 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que o documento acostado nos autos é precário para comprovar 

o requerimento na esfera administrativa, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Comprovante de residência não apresentado pela parte 

autora. Requisito para fixação do Foro. Ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A 

escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possui sede. Sobre o assunto há posicionamento: PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS 

AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT. DEMANDA DE 

NATUREZA PESSOAL. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO 

PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, 

CAPUT, DO CPC. LOCAL DO ACIDENTE OU DE SEU DOMICÍLIO. ART. 100, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação 

de cobrança objetivando indenização decorrente de Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os seguintes foros 

para ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio 
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(parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil); bem como, 

ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma). 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. Ausência de documentos essenciais 

a regulação do sinistro – documentos ilegíveis. Assevera a parte 

demandada que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO 

DOCUMENTO DE CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS 

(RG) E DO CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA 

DESSES DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que o documento acostado 

no (id. 471901 pág. 02) não se encontram totalmente ilegível, ou seja, de 

maneira que impossibilita a capacidade de leitura por completo. Ademais, 

os números da cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas do 

demandante foram informados na exordial (id. 4714903 pág. 01). Portanto, 

REJEITO as preliminares. Ao continuo, superadas às preliminares, passo a 

análise do mérito. A parte autora interpôs a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no 

montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), em razão de 

acidente em que afirma ter sido vítima em 06.08.2016. No caso, o boletim 

de ocorrência policial (id. 4714900 pág. 01/03), aliado prontuário eletrônico 

do paciente, onde consta atendimento datado do dia 06.08.2016 (id. 

4714894 pág. 01), bem como a ficha de atendimento nº 35515 (id.4714892 

pág. 01) informando que o paciente foi vítima de acidente de moto, 

comprovam que HELENA JOSABETE HOSCHER foi vítima de acidente de 

trânsito no dia 06.08.2016. A perícia médica judicial realizada no dia 

07.11.2017 (id. 10986930 pág. 01/03), concluiu que Helena Josabete 

Hoscher apresenta invalidez permanente parcial incompleta no ombro 

direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquanta por cento), 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o 

dano corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, e não efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte 

autora faz jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo 

com o estabelecido na Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º 

e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecendo os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez média no ombro direito, devendo ser calculado 

sobre o percentual máximo indenizável ao membro afetado. Desse modo, 

25% de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é equivalente a R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) que corresponde ao 

máximo indenizável ao membro afetado, entretanto, o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, ainda que o 

pagamento a menor tenha importado em parcial descumprimento da 

obrigação contratual, a mora da seguradora somente ficou caracterizada 

no momento em que foi citada e tomou conhecimento da ação de 

cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem incidir a partir 

da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil, bem como os honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme estabelecido na decisão de (id. 

8707366 pág. 01/03). Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006270-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENETE MARIA CORREA DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006270-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSENETE MARIA CORREA DE ABREU RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Rosenete Maria Correa de 

Abreu promoveu Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório - DPVAT em desfavor da Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. (id. 11236869 pág. 01/03). Intimada, a executada 

informou o cumprimento voluntário da obrigação (id. 11395376 pág. 01/04). 

O exequente, por sua vez, manifestou a sua concordância com o valor do 

depósito efetuado, requerendo o seu levantamento (id. 11401533 pág. 

01/02). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi 

satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 11401533 pág. 

01), o qual possui poderes para tanto, consoante a procuração (id. 

5016760 pág. 01). Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo. P. 

R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019944-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH DE OLIVEIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019944-06.2016.8.11.0041 

AUTOR: RUTH DE OLIVEIRA DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos (id. 

9592990 pág. 01/04), informando o cumprimento voluntário da condenação 

imposta pela sentença, bem como o pagamento do saldo remanescente 

(id. 11672832 pág. 01/03) imposto pelo acordão. Instada, a parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado 

espontaneamente pela devedora, requerendo o seu levantamento (id. 

11740835). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi 

satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 11740835 pág. 

01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a 

procuração de (id. 3689200 pág. 01). Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

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 - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1007791-04.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDINEI ALVES RAMALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por CLAUDINEI ALVES RAMALHO 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito no dia 14.07.2016, que lhe 

teria ocasionado invalidez permanente, razão pela qual requer a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

12.825,00 (doze mil oitocentos e vinte e cinco reais). Com a inicial de (id. 

5522918 pág. 01/07), vieram os documentos de (ids. 5522924, 5522954, 

5522962, 5522976, 5523002, 5523017, 5523023, 5523031, 5523057, 

5523073, 5523094, 5523108, 5523122, 5523138 e 5523149). Na audiência 

de tentativa de conciliação realizada por meio da central (id. 7701304 pág. 

01), não houve proposta de acordo. A ré ofertou contestação (id. 

7326713 pág. 01/30), tendo a parte autora apresentado impugnação (id. 

8170055 pág. 01/07). Designada perícia, o laudo médico pericial foi juntado 

(id. 10986474 pág. 01/04). A parte autora manifestou a sua concordância 

com o laudo pericial (id. 11188044). Instado a manifestar acerca do laudo, 

a requerida compareceu aos autos concordando com o referido laudo (id. 

11290061 pág. 01/05), ressaltando que o valor da indenização não deve 

superar o valor R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. Da ausência de comprovação de entrega da 

documentação. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, 

pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Da inclusão da 

seguradora líder no polo passivo. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Da ausência de requerimento administrativo - falta de interesse de agir. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 
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processual necessário à propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Da ausência do laudo do IML. A dicção do art. 5º, § 5º 

da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização 

securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, 

mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto no 

referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante realização 

da competente perícia médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas 

partes. Carencia da ação - boletim de ocorrencia sem validade - não 

averiguação dos fatos. Da análise acurada dos autos constata-se que a 

narrativa do Boletim de Ocorrência é verossímil, ademais já há 

posicionamento sobre o assunto nos nossos Tribunais. RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado.(Ap 9785/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017).(grifo nosso). Portanto, 

REJEITO as preliminares. Ao continuo, superadas às preliminares, passo a 

análise do mérito. A parte autora interpôs a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no 

montante de R$ 12.825,00 (doze mil oitocentos e vinte e cinco reais), em 

razão de acidente em que afirma ter sido vítima em 14.07.2016. No caso, o 

boletim de ocorrência policial (ids. 5523108 e 5523122), aliado a certidão 

de ocorrência nº 1360/2016, bem como ao boletim de atendimento, onde 

consta atendimento datado do dia 14.07.2016 informando que o paciente 

foi vitima de acidente/colisão entre carro e moto (id. 5523057 pág. 01), 

comprovam que CLAUDINEI ALVES RAMALHO foi vítima de acidente de 

trânsito no dia 14.07.2016. A perícia médica judicial realizada no dia 

07.11.2017 (id. 10986474 pág. 01/04), concluiu que Claudinei Alves 

Ramalho apresenta invalidez permanente parcial incompleta no pé direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento), permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano 

corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, e 

não efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus 

à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o 

estabelecido na Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecendo os seguintes valores de indenização: 

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente 

e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez média no pé direito, devendo ser calculado sobre 

o percentual máximo indenizável ao membro afetado. Desse modo, 50% de 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é equivalente a R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais) que corresponde ao máximo indenizável 

ao membro afetado, entretanto, o autor faz jus a 50% desse valor, ou 

seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação 

aos juros de mora, ainda que o pagamento a menor tenha importado em 

parcial descumprimento da obrigação contratual, a mora da seguradora 

somente ficou caracterizada no momento em que foi citada e tomou 

conhecimento da ação de cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao 

mês, devem incidir a partir da data da citação válida da seguradora. O STJ 

é nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da 

Segunda Seção, nas ações de cobrança de indenização securitária, por 

se tratar de descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora 

são devidos a partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do 

Código Civil. 2.- Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no 

REsp 1376837/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 

05/12/2013) E ainda: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO 

CÍVEL - SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - 

COMPLÇÃO - POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 
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CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, 

bem como os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

conforme estabelecido na decisão de (id. 8707322 pág. 01/03). Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002489-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO EDUARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002489-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: BENTO EDUARDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

(id. 9927435 pág. 01/06), informando o cumprimento da condenação 

imposta pela sentença (id. 9563261 pág. 01/14). Instada, a parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado 

espontaneamente, requerendo o seu levantamento (id. 9928642). É o 

relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, 

nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 9928642 pág. 

01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a 

procuração de (id. 4720045 pág. 01). Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021929-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE ALMEIDA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021929-73.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAURICIO DE ALMEIDA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por MAURICIO DE 

ALMEIDA JUNIOR em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando que foi vítima de acidente de trânsito no dia 12.06.2016, 

que lhe teria ocasionado invalidez permanente, razão pela qual requer a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais). Com a inicial de 

(id. 9029204 pág. 01/08), vieram os documentos de (ids. 9029210, 

9029215, 9029220, 9029233, 9029241, 9029243, 9029251 pág. 01/02, 

9029262 pág. 01/02, 9029273 pág. 01/03, 9029276 pág. 01/05). Na 

audiência de tentativa de conciliação realizada por meio da central (id. 

10094681 pág. 01), não houve proposta de acordo. A ré ofertou 

contestação (id. 9370042 pág. 01/32), tendo a parte autora apresentado 

impugnação (id. 10007670 pág. 01/07). O laudo médico pericial foi juntado 

(id. 10094681 pág. 03/04). A parte autora manifestou a sua concordância 

com o laudo pericial (id. 10135622 pág. 01/02). Instado a manifestar 

acerca do laudo, a requerida compareceu aos autos concordando com o 

referido laudo (id. 11290061 pág. 01/05), ressaltando que o valor da 

indenização não deve superar o valor R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito 

da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. Da inclusão da seguradora líder no 

polo passivo. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Da inépcia da inicial – da 

necessidade de realização de pedido administrativo anterior – da falta de 

interesse de agir – necessidade/adequação – da nova decisão do STF. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 
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determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Da não comprovação do pedido administrativo e a sua 

recusa. Alega a seguradora ré, em síntese, que a parte autora ingressou 

com requerimento administrativo, mas que não obteve resposta. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, REJEITO as preliminares. Ao continuo, 

superadas às preliminares, passo a análise do mérito. A parte autora 

interpôs a presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento 

do Seguro Obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 37.440,00 (trinta e 

sete mil quatrocentos e quarenta reais), em razão de acidente em que 

afirma ter sido vítima em 12.06.2016. No caso, o boletim de ocorrência 

policial (ids. 9029251 pág. 01/02), aliado ao boletim de atendimento com o 

número do registro 1150742, datado de 12.06.2016 às 21:56 horas (id. 

9029262 pág. 01/02) onde informa que o paciente procurou atendimento 

médico decorrente de acidente “queda de moto”, comprovam que 

MAURICIO DE ALMEIDA JUNIOR foi vítima de acidente de trânsito no dia 

12.06.2016. A perícia médica judicial realizada no dia 29.09.2017 (id. 

10094681 pág. 03/04), concluiu que Mauricio de Almeida Junior apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta na estrutura craniofacial de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal 

apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, e não 

efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o estabelecido 

na Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelecendo os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez leve na estrutura craniofacial, devendo ser 

calculado sobre o percentual máximo indenizável ao membro afetado. 

Desse modo, 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) corresponde ao 

máximo indenizável ao membro afetado, entretanto, o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). Com relação aos juros de mora, ainda que o pagamento a menor 

tenha importado em parcial descumprimento da obrigação contratual, a 

mora da seguradora somente ficou caracterizada no momento em que foi 

citada e tomou conhecimento da ação de cobrança. Assim os juros 

moratórios, de 1% ao mês, devem incidir a partir da data da citação válida 

da seguradora. O STJ é nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM 

GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação 

pacificada da Segunda Seção, nas ações de cobrança de indenização 

securitária, por se tratar de descumprimento de obrigação contratual, os 

juros de mora são devidos a partir da citação, na forma do que dispõe o 

art. 406 do Código Civil. 2.- Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, 

AgRg no REsp 1376837/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 

05/12/2013) E ainda: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO 

CÍVEL - SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - 

COMPLÇÃO - POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021126-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DOS ANJOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021126-27.2016.8.11.0041 

AUTOR: VICTOR DOS ANJOS SANTANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos (id. 10142523 pág. 01/02, 10142528 pág. 01/03), informando o 

cumprimento da condenação imposta pela sentença (id. 9624623 pág. 

01/08). Instada, a parte credora manifestou a sua concordância com o 

valor do depositado espontaneamente, requerendo o seu levantamento (id. 

10293703). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi 

satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 10293703 pág. 

01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a 

procuração de (id. 4171062 pág. 01). Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011317-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011317-76.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por MARIA 

AUXILIADORA DE OLIVEIRA em face da SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito no dia 23.05.2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no montante de R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Com a inicial (id. 

6062510 pág. 01/08), vieram os documentos (ids. 6062414 pág. 01/06, 

6062521 pág. 01/06, 6062527 pág. 01/10 e 6062532 pág. 01/07. Na 

audiência de tentativa de conciliação realizada por meio da central (id. 

8675514), não houve proposta de acordo. A ré ofertou contestação (id. 

7339915 pág. 01/22), tendo a parte autora presentado impugnação (id. 

9679246 pág. 01/09). O laudo médico pericial foi juntado (id. 8675514 pág. 

03/04). A parte autora manifestou a sua concordância com o laudo pericial 

(id. 9679952). Instado a manifestar acerca do laudo, a requerida 

compareceu aos autos concordando com o referido laudo, ressaltando 

que o autor recebeu o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) pela via administrativa, bem como que 

pela lesão constatada o autor deverá perceber a titulo de saldo 

remanescente da indenização o montante não superior a R$ 2.193,75 

(dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). É o 

relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. Da preliminar de comprovante de residência em nome de 

terceiro. Ausência de pressuposto de Constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Requisito para fixação do Foro. A escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possui sede. Sobre o assunto há posicionamento: PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS 

AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT. DEMANDA DE 

NATUREZA PESSOAL. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO 

PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, 

CAPUT, DO CPC. LOCAL DO ACIDENTE OU DE SEU DOMICÍLIO. ART. 100, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação 

de cobrança objetivando indenização decorrente de Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os seguintes foros 

para ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio 

(parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil); bem como, 

ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma). 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. Da carência de ação – falta de 

interesse de agir em razão de pagamento da cobertura em sede 

administrativa. Não há que se falar em falta de interesse de agir, em razão 

de estar consolidado o entendimento de que o recibo de quitação passado 

de forma geral, mas relativo à obtenção de parte do direito legalmente 

assegurado. Assim não traduz renúncia a este direito e, muito menos, 

extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a 

indenização deve ser proporcional ao grau da lesão, descontado o valor 

recebido administrativamente. Portanto, REJEITO as preliminares. Ao 

continuo, superadas às preliminares, passo a análise do mérito. A parte 

autora interpôs a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 10.968,75 

(dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 

em razão de acidente em que afirma ter sido vítima em 23.05.2016. No 

caso, o boletim de acidente de trânsito (id. 6062521 pág. 01/05), aliado ao 

boletim de atendimento (id. 6062527 pág. 01), informando que a 

paciente/autora foi vitima de atropelamento por motocicleta, comprovam 

que MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA foi vítima de acidente de trânsito 

no dia 23.05.2016. A perícia médica judicial realizada (id. 8675514 pág. 

03/04), concluiu que Maria Auxiliadora de Oliveira apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento), permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal 

apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, e não 

efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o estabelecido 

na Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelecendo os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 25 de 212



correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez média no membro inferior esquerdo, devendo ser 

calculada sobre o percentual máximo indenizável a cada membro afetado. 

Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é 

equivalente a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) que 

corresponde ao máximo indenizável ao membro afetado, contudo o autor 

faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais). No entanto, depreende-se dos autos que a parte 

autora recebeu administrativamente o valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme parecer 

de análise médica e comprovante de pagamento apresentado nos autos 

(id. 9535849 pág. 37/39), que subtraído/descontado o valor pago 

administrativamente, permanece/resta um saldo remanescente de R$ 

2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) 

a ser pago pela requerida. Com relação aos juros de mora, ainda que o 

pagamento a menor tenha importado em parcial descumprimento da 

obrigação contratual, a mora da seguradora somente ficou caracterizada 

no momento em que foi citada e tomou conhecimento da ação de 

cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem incidir a partir 

da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no saldo 

remanescente de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011317-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011317-76.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por MARIA 

AUXILIADORA DE OLIVEIRA em face da SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito no dia 23.05.2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no montante de R$ 10.968,75 (dez mil novecentos e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Com a inicial (id. 

6062510 pág. 01/08), vieram os documentos (ids. 6062414 pág. 01/06, 

6062521 pág. 01/06, 6062527 pág. 01/10 e 6062532 pág. 01/07. Na 

audiência de tentativa de conciliação realizada por meio da central (id. 

8675514), não houve proposta de acordo. A ré ofertou contestação (id. 

7339915 pág. 01/22), tendo a parte autora presentado impugnação (id. 

9679246 pág. 01/09). O laudo médico pericial foi juntado (id. 8675514 pág. 

03/04). A parte autora manifestou a sua concordância com o laudo pericial 

(id. 9679952). Instado a manifestar acerca do laudo, a requerida 

compareceu aos autos concordando com o referido laudo, ressaltando 

que o autor recebeu o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) pela via administrativa, bem como que 

pela lesão constatada o autor deverá perceber a titulo de saldo 

remanescente da indenização o montante não superior a R$ 2.193,75 

(dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). É o 

relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. Da preliminar de comprovante de residência em nome de 

terceiro. Ausência de pressuposto de Constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Requisito para fixação do Foro. A escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possui sede. Sobre o assunto há posicionamento: PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS 

AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT. DEMANDA DE 

NATUREZA PESSOAL. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO 

PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, 

CAPUT, DO CPC. LOCAL DO ACIDENTE OU DE SEU DOMICÍLIO. ART. 100, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação 

de cobrança objetivando indenização decorrente de Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os seguintes foros 

para ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio 

(parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil); bem como, 

ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma). 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. Da carência de ação – falta de 

interesse de agir em razão de pagamento da cobertura em sede 

administrativa. Não há que se falar em falta de interesse de agir, em razão 

de estar consolidado o entendimento de que o recibo de quitação passado 

de forma geral, mas relativo à obtenção de parte do direito legalmente 

assegurado. Assim não traduz renúncia a este direito e, muito menos, 

extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a 

indenização deve ser proporcional ao grau da lesão, descontado o valor 

recebido administrativamente. Portanto, REJEITO as preliminares. Ao 
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continuo, superadas às preliminares, passo a análise do mérito. A parte 

autora interpôs a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 10.968,75 

(dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 

em razão de acidente em que afirma ter sido vítima em 23.05.2016. No 

caso, o boletim de acidente de trânsito (id. 6062521 pág. 01/05), aliado ao 

boletim de atendimento (id. 6062527 pág. 01), informando que a 

paciente/autora foi vitima de atropelamento por motocicleta, comprovam 

que MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA foi vítima de acidente de trânsito 

no dia 23.05.2016. A perícia médica judicial realizada (id. 8675514 pág. 

03/04), concluiu que Maria Auxiliadora de Oliveira apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento), permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal 

apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, e não 

efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o estabelecido 

na Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelecendo os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez média no membro inferior esquerdo, devendo ser 

calculada sobre o percentual máximo indenizável a cada membro afetado. 

Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é 

equivalente a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) que 

corresponde ao máximo indenizável ao membro afetado, contudo o autor 

faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais). No entanto, depreende-se dos autos que a parte 

autora recebeu administrativamente o valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme parecer 

de análise médica e comprovante de pagamento apresentado nos autos 

(id. 9535849 pág. 37/39), que subtraído/descontado o valor pago 

administrativamente, permanece/resta um saldo remanescente de R$ 

2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) 

a ser pago pela requerida. Com relação aos juros de mora, ainda que o 

pagamento a menor tenha importado em parcial descumprimento da 

obrigação contratual, a mora da seguradora somente ficou caracterizada 

no momento em que foi citada e tomou conhecimento da ação de 

cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem incidir a partir 

da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no saldo 

remanescente de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1032305-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOTALSEG SEGURANCA INTEGRADA EIRELI - ME (REQUERIDO)

JESSE CORREA DE BRITO (REQUERIDO)

ARTUR MIGUEL CARNEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ/MT CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 

56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento 

do depósito de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 

(cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online 

(diligência).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033086-43.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FEDALTO OAB - PR44071 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGITTY R. RIBEIRO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 

56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento 

do depósito de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 

(cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online 

(diligência).

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1016748-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINOR LEITE DE BARROS NETO (RÉU)

DIEGO BARROS DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ednaldo Reis de Faria Silva OAB - MT16392/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 

56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento 

do depósito de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 

(cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online 

(diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038720-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS IGLESIAS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITTO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS BRITTO MAY (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e 

intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015323-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR GROTO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

ADEVAIR GROTO OAB - 384.696.771-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. DE ARRUDA - ME (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCINEIA GONCALVES DE ARRUDA OAB - 913.927.211-72 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º 

do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e 

intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça de Id. 10608698 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031207-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO JOSÉ PAULINO (EXECUTADO)

CARLOS JUAREZ PAULINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 

56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento 

do depósito de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 

(cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online 

(diligência).

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002188-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002188-13.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando a autora, tão 

somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos do art. 98, 

5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 26/04/2018 às 

08:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

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

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

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

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

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

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

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

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

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

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

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

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

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

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

todos. Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000105-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000105-24.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 
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do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 08:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038440-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DOS SANTOS CERCI (REQUERIDO)

ORLANDO CERCI (REQUERIDO)

FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS (REQUERIDO)

MAURO GUIMARAES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente feito para proceder: (X) A 

intimação da parte autora para ciência da distribuição à Central de 

Mandados do Mandado de Imissão na Posse (ID 11875465) e as devidas 

providências quanto ao fornecimento de meios para cumprimento do 

mandado conforme petição de ID 11738976. Cuiabá, 22 de fevereiro de 

2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002003-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JOSE GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002003-72.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

27/04/2018 às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 2 de fevereiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000805-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000805-97.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

a autora, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos 

termos do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o 

dia 27/04/2018 às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000934-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA ALVES CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000934-05.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

a autora, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos 

termos do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o 

dia 27/04/2018 às 08:15 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 
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contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000934-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA ALVES CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000934-05.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

a autora, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos 

termos do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o 

dia 27/04/2018 às 08:15 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-MT, 29 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003279-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA HURTADO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003279-41.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso a parte autora não declare renda, deverá colacionar 

cópia doa 03 últimos meses de seus extratos bancários. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000947-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000947-04.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

a autora, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos 

termos do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o 

dia 27/04/2018 às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001140-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SOARES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001140-19.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

27/04/2018 às 08:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001214-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO NETO SOBRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001214-73.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

27/04/2018 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002942-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANELINE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002942-52.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/05/2018 às 11:00 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

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

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

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

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

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

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

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

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

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

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

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

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

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

todos. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004010-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004010-37.2018.8.11.0041 DECISÃO Robson Luiz 

Silva de Souza ajuizou esta ação anulatória de débito c/c reparação de 

danos morais por negativação indevida e materiais com repetição de 

indébito com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars contra 

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, ambos qualificados, ao 

argumento de que não firmou os contratos números 851859810 e 

4027029391686623 com o réu. Pretende o autor, por esta via, a 

concessão de liminar para determinar a imediata exclusão de seu nome do 

cadastro de inadimplentes, referente ao contrato sub judice. É o relatório. 

Decido. A pretensão almejada pelo autor diz respeito à concessão liminar 

da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca 

uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

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

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Verifica-se 

dos autos que o autor afirma ter sido surpreendido com a existência de 

restrição em seu nome perante o serviço de proteção ao crédito, uma vez 

que embora mantenha relação jurídica com o réu, desconhece o contrato 

n. 4027029391686623, que deu ensejo à negativação anotada em 

24/02/2017, no valor de R$ 8.154,34. O autor sustenta, ainda, que ao pedir 

extrato ao Sistema de Controle de Consignação de seu empregador, pôde 

constatar que o réu vêm promovendo descontos indevidos e relativos à 

cartão de crédito (contrato n. 851859810), os quais também desconhece. 

Ante a afirmação do autor de que não firmou com o réu o contrato que deu 

origem à negativação de seu nome, necessária a concessão do pedido 

liminar de exclusão da restrição creditícia, pois, conforme é sabido, a 

negativação do nome das pessoas de forma indevida gera abalo 

financeiro, prejudicando as relações comerciais e imagem. Registra-se 

que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto isto, nos termos do art. 

294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida e SUSPENDO a restrição creditícia 

anotada em nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito em 

24/02/2017, no valor de R$ 8.154,34, referente ao contrato n. 

4027029391686623. Deixo de determinar o aditamento da petição inicial 

conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está 

com argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos termos 

do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

08/05/2018 às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

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

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

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

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

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

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

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 
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335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

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

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

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita ao autor, nos termos do artigo 98, CPC. 

Intime-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUCAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000132-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIOZAN VIRGINIO DA SILVA OAB - 853.793.101-25 

(REPRESENTANTE)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030838-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSA NUNES (AUTOR)

JOAQUIM SANTANA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT0017649A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCONDES ALVES (RÉU)

ANTONIO LISBOA PEREIRA (RÉU)

NALON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1030838-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAQUIM SANTANA NUNES, ANTONIA ROSA NUNES RÉU: 

ALESSANDRO MARCONDES ALVES, NALON ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTONIO LISBOA PEREIRA Vistos etc. 

Considerando que os Requeridos não foram citados, redesigno a 

audiência conciliatória para 26 de junho de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste fórum. 

Cite-se o requerido Alessandro Marcondes Alves, conforme pretendido na 

petição de id n. 10874123. Indefiro o pedido de citação do requerido 

Antonio Lisboa Pereira por meio de WhatsApp por ausência de previsão 

legal. Salienta-se que a citação será pessoal, conforme estabelece o 

artigo 242 do Código de Processo Civil. Indefiro também a citação dos 

requeridos Antonio Lisboa Pereira e Nalon Engenharia e Construções 

LTDA via edital, conforme pleiteado (id n. 11701761), pois não restaram 

esgotados todos os meios possíveis para localização deles, haja vista que 

sequer houve requerimento de busca de endereço junto aos cadastros de 

órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (art. 256, §3º, 

do Código de Processo Civil). Assim, determino que os Requerentes 

promovam o andamento do feito no sentido de citar os requeridos Antonio 

e Nalon, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a manifestação, expeça-se o 

devido mandado citatório. Os Requerentes serão intimados para a 

audiência de conciliação na pessoa de seu advogado. As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

e a ausência injustificada poderá caracterizar ato atentatório à dignidade 

da justiça. Cumpram-se. Intimem-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001029-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES ZANELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA ZANELLI DE OLANDA OAB - MT22283/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACILEY AUGUSTA DA GUIA (RÉU)

JOSE EDUARDO LEMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027751-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIR DA GLORIA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1027751-43.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. RECEBO A EMENDA do 

Id.11227950. Embora oportunizado à parte Autora a emendar a inicial a fim 

de atribuir a causa o valor correto, com a complementação das custas 

processuais, a Requerente compareceu aos autos por oportunidade da 

emenda a inicial descumprindo a ordem sob a alegação de que o valor da 

causa deve ser o dano material supostamente experimentado em razão 

dos fatos narrados. Porém, conforme esclarecido no despacho de 

emenda proferido no Id.10944613, em razão de haver formulação de 

pedidos cumulados, deve ser atribuído à causa o valor da soma de todos 

os eles, conforme regra prevista no artigo 292 do CPC. Não obstante a 

isso, a guia anexada ao Id.10549464 se refere ao recolhimento de 

“Certidão de Distribuição para Processo de Execução” e não de 

distribuição da presente ação, hipótese que ensejaria inclusive 

penalização por litigância de má-fé, caso a boa-fé não fosse presumida. 

Por fim, inexiste também o cumprimento da ordem no sentido de que seja 

comprovado nos autos o atual desconto reputado indevido da folha de 

pagamento da Autora, já que o demonstrativo do Id.10791330 são dos 

meses junho a outubro/2017. Desta feita, renovo pela última vez a 

oportunidade de correção dos vícios apontados. INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do referido 

Código de Processo Civil, querendo, EMENDAR A INICIAL, a fim de: a) 

ATRIBUIR adequadamente o valor da causa, nos termos preceituados pelo 

artigo 292, inciso VI do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

b) Promover o DEVIDO RECOLHIMENTO das custas processuais de 

distribuição da ação, sob pena de cancelamento da distribuição do feito; c) 

JUNTAR aos autos prova atualizada dos alegados descontos indevidos 

ocorridos na folha de pagamento do Autor, sob pena de indeferimento do 

pedido de tutela de urgência. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos COM URGÊNCIA. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001714-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU P BORBA FILHO OAB - MT10564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO APARECIDO DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1001714-42.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem contudo juntar aos autos elementos que 

comprovem a condição de hipossuficiência. A petição inicial não está 

elaborada na forma que preceitua o artigo 319 do CPC, notadamente no 

que tange qualificação das partes e indicação de endereço eletrônico ou 

manifestação quanto a realização da audiência de conciliação. Na 

sequência, a Requerente discorre em sua causa de pedir pretensão 

possessória, revisional de contrato, invocando o Código de Defesa do 

Consumidor, sem contudo fundamentar adequadamente os elementos 

jurídicos que embasam sua pretensão. Isto porque, I) não demonstrou a 

existência de relação de consumo para que vindique a aplicação dos 

direitos afetos ao consumidor; II) não fundamentou juridicamente seu 

pedido possessório de manutenção de posse com o preenchimento 

adequado dos requisitos necessários à concessão da medida; e III) não 

juntou aos autos memória de cálculo que comprovem a alegada 

abusividade contratual. Não obstante a isso, alega estar sendo turbada no 

exercício de sua posse sobre o imóvel objeto da ação, contudo não traz 

aos autos qualquer prova da alegada perturbação supostamente 

promovida pelo Réu, ou mesmo prova o efetivo exercício da posse sobre o 

bem. Além disso, destaco que é dever da parte, principalmente a parte 

autora, promover a distribuição da ação de maneira a colaborar com a 

análise do pleito, exercício do direito de defesa e adequada instrução, 

conforme preceitua a regulamentação afeta ao Processo Judicial 

Eletrônico. No caso dos autos, a parte Autora não respeitou as normas de 

distribuição da ação, com a denominação correta das provas carreadas. 

Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 

do Conselho Nacional de Justiça, determina que: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, nos 

seguintes termos: 1) Juntar aos autos documentos que demonstrem não 

possuir renda suficiente para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento (por ex. declaração imposto renda, holerite, 

etc...), sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o art. 99, 

§2º, do CPC. 2) Cumprir rigorosamente o que dispõe o artigo 319 do CPC, 

com o preenchimento de todos os elementos indispensável da petição 

inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 3) Esclarecer a causa 

de pedir meritória e do pedido de tutela, fundamentando adequadamente a 

base jurídica do perseguido na presente ação, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, corroborando nos autos as provas necessárias a 

configuração dos requisitos exigidos pelo instituto jurídico pleiteado pela 

Autora, sob pena de indeferimento do pedido de tutela. 4) Em sendo 

mantido o pleito revisional, deve a parte Autora juntar aos autos o 

demonstrativo de cálculo que reputa abusivo, com a indicação exata do 

que foi adimplido da obrigação assumida, o que eventualmente resta 

inadimplido, comprovando nos autos suas alegações. Considerando ainda 

que, a atual sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de 

atuação conjunta dos usuários internos (juízes e servidores) e externos 

(partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços 

enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da 

petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário para todos os 

usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o 

fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que apresente 

NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Decorrido o prazo supra, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004009-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSAN LUIZ MONTEIRO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319, 

do CPC, por faltar documentos necessários à propositura da ação, e 

precisa ser adequado. No caso, o pedido encontra-se desacompanhado 

da procuração, e do comprovante de renda do requerente. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a requerente 

para no prazo de 15 dias, emendar o pedido regularizando nos autos sua 

representação processual, conforme estabelece os artigos. 105, § 3º, e 

287 do CPC, bem como, para comprovar que fazem jus aos benefícios da 

gratuidade, trazendo para o feito documento hábil a comprovar a alegada 

hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última 

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

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

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

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004000-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WOLLF RONNY VIEIRA DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 319, 

inciso VI do CPC, visto que, falta documento necessário à propositura da 

ação, e precisa ser adequado. Neste caso, o pedido encontra-se 

desacompanhado do Boletim de Ocorrência. Dessa forma, fundamentado 

no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a requerente para no prazo 

de 15 dias, emendar o pedido trazendo para os autos o documento 

faltante , para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003934-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 320 do 

CPC/2015, e precisa ser adequado. No caso, a procuração anexada nos 

autos encontra-se com DATA INCORRETA EM RELAÇÃO AO ANO DA 

ORTOGADO, e precisa ser regularizada. Isto posto, fundamentado no que 

dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a requerente por seu patrono, via 

DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido regularizando nos autos 

sua representação processual, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito conforme dispõe o artigo 330 do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004092-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCE MIRELLY RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de 

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo C. STF, o Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não havendo demonstração de 

requerimento pleiteado na via administrativa, inexiste razão para a parte 

postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Ante ao exposto, não 

estando configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, para no prazo de 15 dias, 

emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento 

administrativo, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único). Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 

3º do artigo 99, do NCPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003987-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER RICARDO DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

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

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade 

nos autos, intime-se o requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento das 

custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 

do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004055-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda da 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Conforme disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo 

que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), 

data para realização de audiência conciliatória, a qual 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. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

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

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

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

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

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

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

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004046-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LONTANO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, que o 

pedido preenche os requisitos essenciais estando instruída com os 

documentos necessários a sua propositura, com comprovação do 

recolhimento das custas processuais. Isto posto, em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

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

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

conciliatória, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

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

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 
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contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

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

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

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003743-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY PAULA DE SOUZA ALMEIDA DE MELO (AUTOR)

SAURIA CRISTINA DE OLIVEIRA VARANDA (AUTOR)

JORACY DIAS DE MOURA (AUTOR)

DOMINGAS CESARINA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

EVERTON PRATES COLUCCI (AUTOR)

ELTON COSTA DE SOUZA (AUTOR)

MARIA EMERENCIANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

SAULO JACINTO DE OLIVEIRW (AUTOR)

WALCIR DOS SANTOS (AUTOR)

FLAVIANA CARLOTA DE ALMEIDA (AUTOR)

JOAQUINA VICENTINA MONTES CARDOSO (AUTOR)

EDMARCOS VERSALLI CARDOSO (AUTOR)

ADRIANA DOS SANTOS COSTA (AUTOR)

IRMA DE JESUS LOPES (AUTOR)

CAMILA FERNANDA CHIQUITO (AUTOR)

MARLEY MENDES ARAUJO (AUTOR)

ZILDOMAR ALVES VARANDA (AUTOR)

SONIA REGINA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Esta Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, o pedido 

inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319, VI do CPC, e 

precisa ser adequado. No caso, foram anexados ao pedido inicial 

documentos pessoais, procurações, etc., pertencentes a Luciana Pereira 

de Souza e Berenice Soares Pereira que não fazem parte do polo ativo da 

presente demanda. O pedido encontra-se desacompanhado de documento 

hábil de comprovação de propriedade do imóvel dos requerentes: Saulo 

Jacinto de Oliveira e Sauria Cristina de Oliveira varanda, e precisa ser 

adequado. Alegando falta de condições financeiras para suportar os 

encargos financeiros do processo, os 17 (dezessete) requerentes 

formulam pedido de concessão da gratuidade da justiça, deixando, 

contudo, de fazerem prova nos autos da alegada carência econômica. Isto 

posto, fundamentado no que dispõe os artigos 319, VI e 99, § 2, ambos do 

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

de 15 (quinze) dias, emendarem a petição inicial, trazendo para os autos o 

documento do imóvel pertencentes aos requerentes acima citados, bem 

como, demonstrar que os 17 (dezessete) requerentes fazem jus ao 

benefício da gratuidade, anexando no feito o documento hábil que 

comprove a renda correspondente a cada um (cópia da CTPS, Holerite, 

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

para no mesmo prazo recolherem as custas processuais. 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004060-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVAN FERREIRA DE VALOR (REQUERIDO)

OLENIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e 

Estéticos, onde o autor requer a concessão da gratuidade da Justiça, 

alegando, não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. Sabemos que cabível o deferimento do benefício da 

assistência judiciária à pessoa jurídica, todavia, mostra-se necessário a 

comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 

Incidência da Súmula nº 481 do STJ, que assim, dispõe: Súmula nº 481 do 

STJ “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem 

fins lucrativos que demonstra sua impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais”. Dessa forma, não estando demonstrada a 

incapacidade financeira nos autos, intime-se o requerente, por seu 

procurador, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, anexando nos autos documento hábil de comprovação de sua 

hipossuficiência – Declaração de Imposto de Renda, ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000492-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1000492-39.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Após comparecimento 

pessoal do patrono da parte Autora esclarecendo o vício do navegador do 

sistema PJe que impossibilitou a regular visualização da guia de 

recolhimento das custas processuais de distribuição do processo, o que 

foi roborado pela assessoria deste gabinete, CHAMO O FEITO A ORDEM 

para fim de REVOGAR o despacho do Id.11801899 que determinou que a 

parte Autora trouxesse aos autos a Guia de Recolhimento de Custas na 

forma do Provimento 22/2016-CGJ. Por conseguinte, considerando que o 

pedido de tutela de urgência foi formulado para apreciação após a 

tentativa de conciliação legal das partes, CITE-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação, consignando o prazo legal de no prazo de 15 

(quinze) dias para resposta, sob as advertências expressas dos artigo 

334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO 

que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de 

Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte 

Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

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

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

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

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032082-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CANEPPELE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO)

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO EDUARDO ANTUNES ANFFE (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para trazer aos 

autos os dados bancários para expedição do alvará,bem como para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009327-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RIBEIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora para promover o regular andamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030924-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEX S.A DE C.V (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CEZAR VIDOTTI (RÉU)

OBSERVATORIO SOCIAL DE CUIABA (RÉU)

 

Intimação da parte Autora, para impugnar a contestação ofertada, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033266-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1029239-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BOTELHO ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI OAB - MT16086/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIZE PAES DE BARROS RAMOS (RÉU)

MANOEL ANTONIO RAMOS NETO (RÉU)

MARIA AUGUSTA ARRUDA BARROS RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1029239-33.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando a noticia da 

parte Autora de que houve a desocupação voluntária do imóvel, o 

deferimento do pedido formulado no Id.11477508 é medida que se impõe. 

Assim sendo, DEFIRO o pedido formulado pelo Autor no Id.11477508, e por 

consequência, DETERMINO a expedição de MANDADO IMISSÃO NA 

POSSE do imóvel localizado na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 

nº154, bairro Duque de Caxias II, em Cuiabá/MT, em favor do Autor PAULO 

BOTELHO ANDRADE com elaboração de AUTO DE CONSTATAÇÃO pelo 

Oficial de Justiça emitindo certidão pormenorizada do estado do imóvel e 

suas instalações, incluindo registro fotográfico caso o meirinho repute 

necessário. No objetivo de efetivar com mais concretude a ordem judicial, 

determino que o Oficial de Justiça comunique previamente à Secretaria 

deste Juízo a data e horário em que será realizada a referida diligência, a 

fim de que as partes sejam INTIMADAS para, querendo, acompanhar o 

Meirinho no cumprimento de seu mister, atentando-se o Sr. Gestor para 

que a publicação seja a efetuada em tempo hábil para tanto, ou ainda, se 

necessário efetue por telefone, certificando a ocorrência nos autos. 

Aportado aos autos o auto de constatação, INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, diante da 

certidão do Id.11533766, DECRETO A REVELIA dos Requeridos. 

Cumpridas as determinações, com o cumprimento encartado nos autos, 

venham-me conclusos para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022244-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER RICARDO SILVA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O (ADVOGADO)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022244-04.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO E REPAÇÃO DE DANOS DE NATUREZA MATERIAL E 

MORAL com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, aviada por ROGER 

RICARDO SILVA CUSTÓDIO em desfavor de MRV PRIME Parque Chapada 

Guimarães Incorporações SPE Ltda (1ª Requerida), MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S/A (2ª Requerida) e PRIME INCORPORAÇÕE E 

CONSTRUÇÕES S/A (3ª Requerida) na qual o Requerente visa, em sede 

de tutela de provisória, a exclusão de seus dados dos Órgãos de 

Restrição ao Crédito e compelir a Requerida a não promover negativações 

dos dados dos Autores sem ordem judicial. Sustenta o Autor, em síntese, 

que em razão de descumprimento contratual da parte Ré, consistente no 

atraso para a entrega do imóvel adquirido pelo Requerente, este teria 

experimentado danos de ordem material e moral indenizáveis. Na 

sequência, discorre que, em razão do descumprimento contratual, o Autor 

acabou por se endividar e não conseguir adimplir parte do compromisso 

assumido com a parte Reclamada (taxa de evolução da obra), o que teria 

resultado na negativação de seus dados junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Em razão disso, objetivando a reparação dos danos pelo alegado 

ato ilícito, o Autor propôs esta ação pleiteando em sede de tutela de 

provisória de urgência que “[...] a Ré exclua, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o nome do Requerente dos órgãos de Restrições, referente ao pacto ora 

debatido. Sem a oitiva prévia da parte contrária (CPC/2015 art.300, §2º), 

independente de caução (CPC/2015 art.300, §1º), com imposição de multa 

diária pelo descumprimento da obrigação [...]” (sic Id.9062668 pág.35). 

Imperioso ressaltar que, pelo despacho do Id.11065484 foi oportunizado 

ao Autor juntar elementos que comprovem a origem da negativação 

reputada indevida, porém o Requerente manteve-se silente quanto a 

determinação na manifestação do Id.11452463. É o necessário. DECIDO. 

Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

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

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Novo Código de Processo Civil. In casu, verifico a 

carência processual da probabilidade do direito do Autor, nesta prematura 

fase processual, que justifique o deferimento da medida de urgência 

vindicada. Isto porque, para a análise da causa de pedir declinada na 

exordial, sobretudo deferimento do pedido de tutela de urgência 

perseguido, impõe a existência de elementos concretos e seguros acerca 

da origem do ato jurídico impugnado e sua forma de constituição. 

Conforme explicado no Id.11065484, a evolução do financiamento 

contratado pelo Autor fixa claramente que 07 (sete) parcelas foram 

estipuladas como taxa de evolução da obra, cujas datas de vencimento e 

valores não condizem com as informações extraídas do extrato da 

negativação comprovada no Id.9062850. Instado a se manifestar acerca 

dos dados dos registros e a causa de pedir da tutela pleiteada, o Autor 

simplesmente desconsiderou o pleito de esclarecimento da incongruência, 
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e por oportunidade da manifestação do Id.11452463 se resguardou em 

comprovar o recolhimento da parcela deferia para o recolhimento das 

custas processuais de distribuição da ação, o que maculou o requisito da 

probabilidade do direito. Assim, inexiste nos autos probabilidade concreta 

do direito do Requerente que justifique, neste momento, o deferimento da 

tutela vindicada sendo indispensável a triangulação do feito, com o 

exercício do direito do contraditório e ampla defesa, a fim de subsidiar o 

juízo à concessão da medida de urgência reclamada. Não obstante a isso, 

o próprio Autor na manifestação do Id.11452463 pugnou pelo 

prosseguimento do feito com a citação da parte Requerida, o que 

evidência uma desistência tácita da análise da tutela de urgência 

perseguida, já que a exordial deixou claro que a pretensão seria inaudita 

altera pars, afastando, em tese, o risco de dano irreparável ou se difícil 

reparação. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados 

para a concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória, impondo-se a 

triangulação do feito e a devida instrução processual, com o exercício do 

contraditório e ampla defesa a fim de que o juízo forme seu livre 

convencimento. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos 

requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e 

comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a 

qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, por não estarem presentes os 

pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA 

DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil, bem 

como a existência de emenda a inicial. Por derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á 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-mai l : 

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

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022386-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CUIABA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022386-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: 

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CUIABA Vistos em 

Correição, Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Pedido 

Sucessivo de Revisão, com pedido de tutela provisória de urgência, 

ajuizada por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em 

desfavor de Associação de Servidores da Prefeitura de Cuiabá, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Narra a autora que presta serviços 

médicos e hospitalares na modalidade “coletivo por adesão” para a 

requerida, através de contrato de plano de saúde que celebraram em maio 

de 2004, denonimado “Co-participação 4ª Consulta” e registrado sob o nº 

8483. Diz, porém, que os balanços de “análise gerencial” do mencionado 

contrato no último exercício financeiro contratual comprova que a receita 

de contraprestações do plano de saúde fornecido para a requerida 

encontram-se “infinitamente” inferiores à soma das despesas 

assistenciais por si suportadas, o que faz surgir um conflito de interesse 

quanto à necessidade de reajuste das mensalidades. Assevera que a 

situação acima lhe trouxe desequilíbrio contratual, o que, em curto espaço 

de tempo, colocará em risco sua atividade e, por conseguinte, a deixará 

desabrigada de prestação de serviços de saúde a mais de 220.000 

(duzentos e vinte mil) beneficiários. Assim, aduz que, frustrado o equilíbrio 

econômico atuarial do contrato de prestação de serviços e também não 

exercida a faculdade de migração/portabilidade, necessário se faz que lhe 

seja autorizada a resilição contratual. Em razão disso, a autora pugna pela 

concessão de tutela antecipada de urgência para determinar à requerida 

que manifeste sua opção pela rescisão do contrato de plano de saúde ou, 

se preferir sua continuidade, pela aceitação, mediante oferta, da 

modificação equitativa das condições contratuais, quer seja através de 

reajuste ou de aquisição de nova modalidade de plano. Originalmente 

ajuizado perante a Justiça Federal, o presente foi redistribuído, em razão 

do decisum constante no Id nº 9080070, o qual declinou a competência em 

favor da Justiça Estadual. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a 

nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento, pois os elementos trazidos pela autora não são suficientes 

para concessão da medida pretendida. É que, embora a autora afirme ter 

sofrido desequilíbrio econômico no contrato de fornecimento de plano de 

saúde firmado com a requerida, assim como que tem direito potestativo à 

resilição contratual, nada juntou para comprovar a eventual notificação 

prévia da demandada e dos seus beneficiários, o que é exigido pelo art. 

17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195/2009, da ANS. 

Veja-se: “Os contratos de planos privados de assistência à saúde 

coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos 

imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante 

prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta 

dias”. Ademais, a possibilidade de rescisão unilateral prevista no contrato 

(Item 15.5), que foi citada pela autora em suas alegações como 

fundamento para o pedido, advém quando ocorre o atraso no pagamento 

das mensalidades, fato esse que não está evidenciado nos autos. 

Outrossim, a manifestação da parte requerida quanto à aceitação da 

continuidade do contrato mediante reajuste dos valores ou aquisição de 

nova modalidade independe de determinação deste Juízo. Assim sendo, 

uma vez ausente, ao menos neste momento processual, a satisfação de 

todos os requisitos legais, e sendo necessária a formação do contraditório 

e a dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem 

prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a 

comprovação dos pressupostos necessários. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 

de março de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 03. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) 

dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Dezembro 

2017. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018989-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON RODRIGUES DE BARROS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018989-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLAYTON 

RODRIGUES DE BARROS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS AT Vistos. Considerando o fato de que a parte autora 

não reside nesta Comarca (Id nº 11867956) e, considerando, ainda, a 

realização de Mutirão de audiências de DPVAT nesta ocasião na Central 

de Conciliação, antecipo o ato para a data de hoje (22.02.2018). 

Remetam-se os autos com urgência à Central de Conciliação. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006223-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE NATALINO DO CARMO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006223-50.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

HENRIQUE NATALINO DO CARMO SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AT Vistos. Ab initio, anoto que as 

informações solicitadas por meio do Malote Digital foram prestadas nesta 

data. Anoto que, ante a concessão da liminar requerida no Mandado de 

Segurança, resta suspensa a multa aplicada à parte autora. No mais, 

cumpra-se o decisum constante no Id. nº 11107830. Cuiabá, 22 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014688-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo michetti dos santos (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE APARECIDA RIBEIRO MIGUEL OAB - SP186898 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA FISCHER LTDA (EXECUTADO)

SEBASTIAO ANTONIO BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1014688-82.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: RICARDO MICHETTI 

DOS SANTOS EXECUTADO: SEBASTIAO ANTONIO BATISTA, 

AGROPECUARIA FISCHER LTDA W Vistos em Correição. Oficie-se ao 

Juízo Deprecado, solicitando a devolução da carta precatória devidamente 

cumprida, com a anotação de que a parte exequente é beneficiária da 

Justiça Gratuita. DEFIRO o pedido de expedição da certidão de distribuição 

para fins do art. 828 do Código de Processo Civil (Id. nº 10508299). 

Contudo, INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis para fins de averbação, pois a diligência requerida 

deve ser efetuada pela própria parte exequente, competindo, ainda, à 

mesma comunicar ao Juízo as averbações efetivadas (art. 828, § 1º, 

CPC), de modo de que não há razões para que tal ônus seja transferido ao 

Poder Judiciário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035692-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

JOSE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

NAIRA LIMA FISCHER DA SILVA (EXECUTADO)

RIO CLARO TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

OSMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1035692-44.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: JOSE ARAUJO, CID 

IMOVEIS EIRELI - EPP EXECUTADO: RIO CLARO TURISMO LTDA - ME, 

JOSE APARECIDO DA SILVA, NAIRA LIMA FISCHER DA SILVA, OSMAR 

NUNES DA SILVA W Vistos em Correição. CITE-SE a parte executada 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, acrescida 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de 

penhora, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte 

executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o parcelamento 

do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 

915 e 916 do Código de Processo Civil. Considerando que, na gradação 

legal do art. 835 do Código de Processo Civil, o dinheiro encontra-se em 

primeiro lugar, assim como que a penhora de recursos financeiros é feita 

via sistema eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem que a parte 

executada tenha efetivado o pagamento voluntário do débito, remetam-se 

os autos conclusos para fins de realização da penhora via BACENJUD. 

Não localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado 

para efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo 

Civis. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

do débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028266-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILINA MACHADO AVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT0009297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIONETE AUXILIADORA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028266-78.2017.8.11.0041 AUTOR: VERGILINA 

MACHADO AVILA RÉU: ARIONETE AUXILIADORA DA SILVA K Vistos em 

Correição. Compulsando os autos, verifica-se que o documento 

apresentado pela parte autora, qual seja, cópia de cheque por ela própria 

emitido (Id. nº 9457903), não denota possuir a força probante exigida para 

a espécie de ação ora proposta (monitória), pois pouco revela sobre a 

existência da alegada obrigação assumida pela parte contrária. Sendo 

assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique se deseja manter a propositura da demanda na forma de ação 

monitória, hipótese em que deverá emendar a inicial instruindo-a com outra 

prova escrita que entender adequada, sob pena de recebimento da inicial 

como ação de cobrança – que, portanto, seguirá o rito comum, nos termos 

do art. 700, § 5º, do CPC[1]. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 700, § 5º, CPC: “5º. Havendo 

dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, 

o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao 

procedimento comum”.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027930-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRIZIO GALVES MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AFRANIO CARVALHO OAB - SP340274 (ADVOGADO)
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RODRIGO ANTONIO DOMINGUES FUSEIRO OAB - SP330857 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

RC E C CONSTRUTORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027930-74.2017.8.11.0041 AUTOR: FABRIZIO 

GALVES MELO RÉU: RC E C CONSTRUTORA LTDA - ME, ROGERIO 

CARLOS DOS SANTOS K Vistos em Correição. INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais e da taxa judiciária, na forma indicada na certidão constante no Id. 

nº 9753420, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004041-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SANTOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004041-57.2018.8.11.0041 AUTOR: DAVID SANTOS 

BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora não atendeu ao disposto na Resolução nº 04/2016/TP do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, a qual acrescenta o artigo 13-A na Resolução 

n.º 022/2011/TP, para assim dispor: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade”. Dessa feita, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, com o fito de promover a classificação e organização dos 

documentos anexados, em conformidade com a supracitada resolução, 

sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001364-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLINDINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001364-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

OLINDINA DOS SANTOS V Vistos em Correição. Mantenho as decisões 

exaradas do Juízo Declinante. Dê-se vista ao Ministério Público para que 

se manifeste como custos juris, requerendo o que entender de direito, nos 

termos do art. 109 da Lei nº 6.018/73. Com a vinda aos autos da 

manifestação do Parquet, façam-me os autos conclusos. Às providências. 

Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002779-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAWAKAMI CINTRA & CINTRA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002779-72.2018.8.11.0041 AUTOR: COMPANHIA 

ULTRAGAZ S A RÉU: KAWAKAMI CINTRA & CINTRA LTDA - EPP AT 

Vistos em Correição. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036014-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

C M SILVA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036014-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROBSON 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO PAN S.A., C M SILVA 

COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME W Vistos. INDEFIRO o pedido 

constante no Id nº 11616708, tendo em vista que o artigo 334, § 4º, inciso 

I, prevê que a audiência não será realizada somente “se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual”. 

Ademais, descabida, ainda, a aplicação do disposto no inciso II do 

supracitado dispositivo legal, haja vista que a presente demanda envolve 

direitos disponíveis e, portanto, direitos que permitem a transação. 

Intime-se. Cumpra-se integralmente o decisum constante no Id. nº 

11215926. Cuiabá/MT, 09 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001203-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando OAB - PR35818 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001203-44.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

REQUERIDO: RMA AGROPECUARIA LTDA M Vistos em Correição. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003375-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G P M RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO SBROGGIO LACANNA OAB - SP323065 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.M.P. CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003375-56.2018.8.11.0041 REQUERENTE: G P M RIO 

PRETO EQUIPAMENTOS LTDA REQUERIDO: E.M.P. CONSTRUTORA LTDA 

m Vistos em Correição. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. 

Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002440-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002440-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA REQUERIDO: JOSELITO MENDES M Vistos 

em Correição. Não houve tempo hábil para citação do requerido para 

comparecer a audiência designada pelo d. Juízo deprecante. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante solicitando que informe nova data 

para realização da audiência de conciliação com prazo suficiente a dar fiel 

cumprimento ao ato deprecado. Às providências, com observância das 

disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 21 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001887-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001887-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SANY 

IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA REQUERIDO: 

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME 

M Vistos em Correição. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. 

Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020802-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO PAULO TAVARES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035001-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035704-58.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RICARDO FERREIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038573-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011579-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011579-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDUARDO 

JOSE DE LIMA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. W Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, ao 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000097-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 41 de 212



oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000107-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000293-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ VIEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031905-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA VERISSIMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

P. H. D. S. C. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031905-07.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIANA 

VERISSIMO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

ao 11h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

04. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 42 de 212



e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000501-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELTON DUARTE GONCALVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000537-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON ROSA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007201-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT0009825A (ADVOGADO)

NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO OAB - MT0017846A 

(ADVOGADO)

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE SONEMAR FERREIRA SEVERO (RÉU)

 

Intimo a parte autora para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE PAULA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000600-68.2018.8.11.0041 AUTOR: WANDERSON DE 

PAULA CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

ao 10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 
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audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000602-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE ZERWES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000602-38.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA SALETE 

ZERWES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, ao 10h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037558-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE RODRIGUES TAFAREL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037558-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANNE 

CAROLINE RODRIGUES TAFAREL REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 23 de março de 2018, as 11h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000723-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000725-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KLEBSON VIEIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 
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presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000801-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAICAR DIEGO ARRUDA FLORENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000897-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. F. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALMANDES FRANCA OAB - 621.498.901-78 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000943-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

A. K. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037033-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER RODRIGUES DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Trata-se de Ação Monitória na qual, 
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segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

22 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000948-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ESLABAO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038533-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038533-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

PAULO SILVA GONCALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, as 11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037420-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS QUEIROZ DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Trata-se de Ação Monitória na qual, 

segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

22 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029876-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Trata-se de Ação Monitória na qual, 

segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

22 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032138-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - 

ME (RÉU)

JOAO AMERICO ALVES MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Trata-se de Ação Monitória na qual, 

segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

22 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033352-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO MARECHAL RONDON (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Trata-se de Ação Monitória na qual, 

segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

22 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035521-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - SP67793 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Trata-se de Ação Monitória na qual, 

segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

22 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036279-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA OTORRINO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Trata-se de Ação Monitória na qual, 

segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 
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termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

22 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024764-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR DO CARMO ALBUQUERQUE TERCIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WAGNER SOARES DA CONCEICAO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Ab initio, considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se 

observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em termos e há prova 

escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso 

concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação 

devidamente cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, 

assim como pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor dado à causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, 

sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em 

executivo, lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se 

no instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas 

e dos honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, 

c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023098-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.C.DINIZ - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICEIA DOLORES CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Ab initio, considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se 

observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em termos e há prova 

escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso 

concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação 

devidamente cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, 

assim como pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor dado à causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, 

sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em 

executivo, lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se 

no instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas 

e dos honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, 

c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000383-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA EMILIA DE ARRUDA CONSTRUCOES - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Ab initio, considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se 

observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em termos e há prova 

escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso 

concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação 

devidamente cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, 

assim como pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor dado à causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, 

sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em 

executivo, lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se 

no instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas 

e dos honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, 

c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001477-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER WAGNER DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEAO MARCONDES - CONSTRUCOES, LOCACAO E MANUTENCAO DE 

MAQUINAS PESADAS LTDA - EPP (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 48 de 212



Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Ab initio, considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se 

observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em termos e há prova 

escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso 

concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação 

devidamente cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, 

assim como pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor dado à causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, 

sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em 

executivo, lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se 

no instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas 

e dos honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, 

c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002668-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Ab initio, considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se 

observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em termos e há prova 

escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso 

concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação 

devidamente cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, 

assim como pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor dado à causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, 

sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em 

executivo, lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se 

no instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas 

e dos honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, 

c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1034023-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ROBSON ARAUJO DOS SANTOS (RÉU)

SANTOS & FIGUEIREDO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034023-53.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA LUIZA DE 

SOUZA FIGUEIREDO RÉU: SANTOS & FIGUEIREDO LTDA - ME, RUBENS 

ROBSON ARAUJO DOS SANTOS W Vistos em Correição. Verifica-se que 

a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. Pois bem. É certo que o art. 98 do Código de 

Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois a parte autora não está integralmente 

qualificada na exordial, vez que não restou apontada a sua profissão, 

além de que não existe nos autos documentos hábeis a comprovar a sua 

renda, situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da 

alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem se posicionado pela necessidade de comprovação quando a 

parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que 

apontem sua hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse 

sentido, colaciono trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como 

é cediço, a parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, 

elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade 

para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou 

demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, 

a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, 

mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar 

com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 
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Dessa forma, se faz imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer qual a sua atual profissão, assim como juntar 

aos autos cópia das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois 

exercícios e/ou de outros documentos que comprovem a sua alegada 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027838-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. (REQUERENTE)

ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA (REQUERENTE)

MARCIA VIANNA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1027838-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FABRICIO SILVA 

DE SOUSA, ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, MARCIA VIANNA SILVA DE 

SOUSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A W Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001696-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA KELDY FERREIRA OAB - GO24409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO ARANTES VILELA (REQUERIDO)

PAULO DE TARSO VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001696-21.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCILIO 

TORRES REQUERIDO: PAULO DE TARSO VILELA, LAZARO ARANTES 

VILELA W Vistos. Ab initio, no que se refere à competência deste Juízo, 

anoto que, tendo sido a transação objeto da demanda efetiva aos 

17.06.2016 (Id. nº 11523566) e, portanto, antes do falecimento da Srª Emi 

Mazabelo de Miranda Vilela, que ocorreu em 05.04.2017 (Id. 11523756), a 

presente demanda não envolve, ao menos em princípio, direito atinente à 

herança. Assim sendo, RECEBO a emenda à inicial apresentada no Id. nº 

11677564. Entretanto, a parte autora pretende a adjudicação de imóvel 

que, embora tenha sido objeto de contrato de confissão de dívida com 

dação em pagamento (Id. 11523566), compõe, ao menos em sua fração 

ideal correspondente à meação, os bens do acervo sucessório do Espólio 

de Emi Mazabelo de Miranda Vilela (Id. 11523756), representado pelo 

primeiro requerido, inventariante devidamente nomeado nos autos de 

inventário (Id. nº 11523781). Dessa forma, considerando que o bem imóvel 

envolve direito de pessoa falecida, integrando o seu patrimônio para todos 

os efeitos (Id. nº 11523620), mister se faz a inclusão do espólio no polo 

passivo da demanda, na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, 

pelo que, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial com o fito de incluir no polo 

passivo o Espólio de Emi Mazabelo de Miranda Vilela. Por fim, ante os 

documentos apresentados no Id. nº 11677576 e no Id. nº 11677587, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Apresentada a emenda à exordial ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003960-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANTONIO RODRIGUES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003960-11.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LEANDRO ANTONIO 

RODRIGUES SOARES AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamento S/A em desfavor de Leandro Antônio Rodrigues Soares. A 

partir da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretende 

promover a busca e apreensão de automóvel em razão de inadimplência 

do bem alienado fiduciariamente. Ocorre que a competência para 
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processar e julgar demandas que envolvem matéria referente a alienação 

fiduciária é da Vara Especializada de Direito Bancário, conforme dispõe o 

art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008, do Conselho da Magistratura. 

Destarte, a matéria discutida nos autos é eminentemente bancária. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis : “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – 

RETIRADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO POLO – MANUTENÇÃO DO 

CONTEÚDO FINANCEIRO DA AÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.“É 

cediço que a competência da Vara Especializada em Direito Bancário não 

é definida pela presença do banco/instituição financeira em um dos polos 

da demanda, mas sim, é definida pela natureza bancária da matéria 

debatida.” Precedente desta Câmara.”(TJMT, CC 68184/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no 

DJE 12/08/2016). Assim sendo, considerando a matéria discutida nos 

autos, DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Vara Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038246-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANDRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

ANA PAULA LARA PINTO NUNES OAB - MT20285/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038246-49.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA SANDRA 

FERREIRA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Maria Sandra Ferreira em desfavor Banco Bradesco Financiamento 

S.A, ambos qualificados nos autos. Alega a requerente que em Julho de 

2012 realizou junto ao requerido um financiamento e parcelou o débito em 

48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 340,76 (trezentos e quarenta reais e 

setenta e seis centavos), com o vencimento da primeira parcela em 

05.08.2012 e a última em 05.07.2016. Assevera que, em agosto de 2017, 

passou a receber cobranças do financiamento, todavia já havia quitado o 

débito. Diante das cobranças, entrou em contato com a instituição 

bancária requerida informando a quitação do débito, enviando, inclusive os 

comprovantes de pagamento, ocasião em que o requerido, dias após, 

informou que já havia dado baixa nas cobranças. Sustenta que, no início 

do mês de dezembro de 2017, ao tentar solicitar um aumento do seu limite 

bancário no Banco do Brasil, foi surpreendida com a informação de que 

seus dados estavam inscritos no cadastro de crédito por um apontamento 

realizado pela requerida relativo ao contrato de financiamento Por essas 

razões, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja 

compelida a retirar seus dados do cadastro restritivo de crédito. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Na hipótese, identifico a 

probabilidade de o direito existir, notadamente por meio dos documentos 

que instruem a inicial, em especial o comprovante de quitação de fatura 

vencida aos 05.06.2016 no valor de R$ 340,76 (trezentos e quarenta reais 

e setenta e setenta e seis centavos), conforme consta no Id nº 11214539. 

De fato, analisando o extrato de negativação (Id nº 11214587), há o 

registro de que o número do contrato que originou a inscrição é o contrato 

de financiamento, qual seja, o contrato nº 08664323024461 por um débito 

vencido em 27.06.2016. Apesar da divergência das datas de vencimento 

constante no extrato de negativação e no boleto, o comprovante de 

pagamento da parcela relativa ao mês 06/16 (Id nº 11214539) e número de 

contrato (Id nº 11214310) demonstram que o débito é relativo ao contrato 

de financiamento. Deste modo, tendo a parte autora comprovado o 

pagamento do débito, entendo, restar demonstrada a probabilidade do 

direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a negativação 

persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que 

ficará impossibilitada de trabalhar com créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na hipótese em 

apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior e regular inclusão do requerente nos órgãos restritivos de 

crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida PROCEDA com a exclusão do nome 

da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, no que se refere especificamente aos débitos discutidos 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da concessionária demandada, FIXO multa por multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c 

artigo 537, do Código de Processo Civil), sem prejuízo de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 08 de maio de 2018, às 11h:00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá - MT, 21 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004051-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE AMORIM RONDON BADINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR OAB - SP221029 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004051-04.2018.8.11.0041 AUTOR: SILVIA DE 

AMORIM RONDON BADINI RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 
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TRABALHO MEDICO AT Vistos em correição. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada 

por Silvia de Amorim Rondon Badini, em desfavor de Unimed Cuiabá, 

ambos devidamente qualificadas nos autos. Aduz a autora que é 

beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, sem, contudo, ter 

recebido o contrato e tomado ciência das cláusulas limitativas. Sustenta 

que ao realizar exames de rotina da sua gestação, foi constatado um 

quadro de anomalia, sendo o feto diagnosticado com hidrocefalia não 

comunicante aguda e progressiva- estenose de aqueduto de Sylvius. 

Menciona que diante de tal quadro, foi encaminhada para um especialista 

fetal, quem seja, Dr. Antônio Fernades Moron, na cidade de São Paulo/SP. 

Alega que, após a consulta, foi recomendado a realização de uma cirurgia 

intrauterina denominada derivação ventrículo-amniótica, com a finalidade 

de implantação de uma válvula no cérebro do bebê para evitar acúmulo de 

água e contribuir para um melhor desenvolvimento fetal. Diz que, em razão 

da necessidade da cirurgia, encaminhou à solicitação médica à requerida, 

que solicitou que a autora entrasse em contato com a central da Unimed 

de São Paulo. Assevera que, ao entrar em contato com esta última, a 

empresa além de negar o atendimento sob a alegação de que o plano não 

possui cobertura junto ao profissional solicitado, não indicou profissional 

credenciado habilitado para realização do procedimento cirúrgico. Por 

essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja 

compelida a indicar médico e hospital credenciado para realização do 

procedimento, ou na ausência de profissional e nosocômio, que seja 

obrigada a custear o procedimento realizado pelo médico especialista Dr. 

Antônio Fernandes Moron e sua equipe, no hospital e maternidade Santa 

Joana na cidade de São Paulo/SP. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. Isso porque, as informações 

contidas nos autos são suficientes a evidenciar que a autora está 

gestante e que o feto foi diagnosticado com hidrocefalia não comunicante, 

aguda e progressiva, conforme relatório médico juntado no Id. nº 

11858734, pág.3. Ademais, ressai do supracitado relatório elaborado pelo 

especialista, que a maioria dos recém-nascidos portadores de hidrocefalia 

grave, evoluem para óbito ou para sequelas como retardo motor, 

demonstrando, assim, a gravidade do caso em análise. Consta nos autos, 

o histórico de comunicações com a requerida visando o custeio do 

procedimento, demonstrando que, apesar de negar o atendimento sob a 

alegação de que não possui cobertura junto ao profissional solicitado, a 

requerida não indicou profissional e nosocômio credenciado para 

realização do procedimento (Id nº 11858557). Ressai do histórico ainda 

que tentada novamente a solicitação ou a informação de profissional e 

hospital credenciado, no dia 20.02.2018, na sede da Unimed Nacional, na 

cidade de São Paulo, sob o protocolo nº 10980256, a preposta da 

requerida informou que o procedimento não faz parte do rol da ANS. O 

fato de o procedimento não constar na Resolução da ANS, não implica na 

exclusão de cobertura do plano, vez que o mesmo não é taxativo. 

Outrossim, verifico que apesar de instada a se manifestar acerca de 

profissionais e hospitais credenciados para realização do procedimento, a 

requerida permaneceu inerte, informando apenas que não possui 

cobertura junto ao profissional solicitado. Destarte, não é razoável que a 

requerida, além de negar o atendimento, não ofereça nenhum profissional 

e hospital credenciado para realização do procedimento deixando a parte 

autora sem nenhuma assistência. Nesse sentido, colaciono o seguinte 

julgado, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE . APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FETO DIAGNOSTICADO COM 

"HIDROCEFALIA FETAL" ASSOCIADA A MALFORMAÇÃO DO SEPTO 

PELÚCIDO E HIPERECOGENICIDADE VENTRICULAR E COARTAÇÃO DA 

AORTA”. CASO GRAVE. RISCO DE VIDA.EXISTÊNCIA DE TRATAMENO 

ESPECÍFICO REALIZADO, NO BRASIL, APENAS POR DOIS PROFISSIONAIS 

(DR. SÉRGIO CAVALHEIRO E DR. ANTÔNIO FERNANDES MORON), OS 

QUAIS TRABALHAM NO ESTADO DE SÃO PAULO. NEGATIVA DE 

COBERTURA/AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES E 

PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELOS MÉDICOS/CENTRO MÉDICO ONDE 

FORA REALIZADO O TRATAMENTO. DESPESAS SUPORTADAS 

INTEGRALMENTE PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE ATENDIMENTO EM 

UNIDADE NÃO CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE EXISTIA NA 

REDE CREDENCIADA DO ESTADO DE SERGIPE 

TRATAMENTO/PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E CAPACITADO PARA O 

CASO DA AUTORA, DE GRANDE COMPLEXIDADE. PLANO DE 

ABRANGÊNCIA NACIONAL. ESPECIALISTAS CREDENCIADOS/CLÍNICA 

CADASTRADA PELA UNIMED PAULISTANA. TEORIA DA APARÊNCIA. 

INJUSTA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO, ANTE AS 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

FIXADO DE FORMA EXCESSIVA. MINORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

INCIDÊNCIA A PARTIR DESTA DECISÃO, ANTE A ALTERAÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO NESSE PONTO. 

ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. 

Incidem na hipótese “sub judice” as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, pois de natureza consumerista a relação de direito material 

existente entre a autora e a empresa prestadora dos serviços de 

assistência medica hospitalar. II. No caso dos autos, restou comprovado 

que a Unimed Sergipe não provou que possuía em seu quadro 

profissionais habilitados/hospitais credenciados para tratamento do caso 

sob comento. III. Diante da gravidade da situação, do iminente risco de vida 

e de existir, no país, apenas uma única equipe de profissionais apta à 

realização de cirurgia fetal (cirurgia a céu aberto), não restou outra opção 

a demandante a não ser recorrer aos Drs. Sérgio Cavalheiro e Antônio 

Fernandes Moron. IV (...).Recurso conhecido e parcialmente provido. 

Decisão unânime. (TJSE; AC 201700807344; Ac. 23854/2017; Segunda 

Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Romeu Gouvei Aleite; Julg. 24/10/2017; 

DJSE 30/10/2017) Por essas razões, entendo restar presente a 

probabilidade do direito a parte autora. No que tange ao perigo de dano, 

emerge da própria pretensão da parte autora, pois a não viabilização da 

cirurgia imporá risco à saúde e à própria vida do feto. Dessa forma, em 

juízo de estrita delibação, entendo que, no caso concreto, os direitos 

fundamentais de preservação da vida e da saúde devem se sobrepor, 

face à aparente probabilidade do direito da autora e o evidente perigo de 

dano. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito 

horas), autorize e custeie a cirurgia intrauterina denominada derivação 

ventrículo-amniótica, bem como todas as intervenções necessárias, a ser 

realizada por profissional habilitado e em hospital credenciado a rede 

conveniada, ou na ausência de profissional e hospital credenciado, que 

arque com os custos do procedimento a ser realizado no Hospital e 

Maternidade Santa Joana, na cidade de São Paulo/SP, com a equipe do Dr. 

Antônio Fernades Moron. No prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua 

intimação, deverá a requerida juntar nos autos comprovação do 

cumprimento da decisão. Para o caso de descumprimento dessa decisão, 

FIXO multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o que faço com 

fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 

do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 08 de Maio de 2018, às 10h00min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, 

pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 
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parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, desde que no prazo de 10 

(dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), 

certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá, 22 de Fevereiro 2018. Bruno D’Oliveira 

Marques Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012311-07.2017.8.11.0041 AUTOR: MYKAELLE 

APARECIDA SOUZA GORGETE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por MYKAELLE APARECIDA 

SOUZA GORGETE, em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 12.12.2016, 

foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 9097506). A audiência 

de conciliação foi infrutífera (id. 10516229, pag. 01). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 11846686, pag. 1/2). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 10551045, pag. 01/27). 

Impugnação à contestação (id. 11624362, pag. 01/18). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, ainda, a preliminar 

de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, 

haja vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, 

no qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além 

disso, a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação 

na via administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, 

§2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida nesse sentido, 

deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, presunção de 

integralização da documentação protocolizada na via administrativa. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial “membro superior direito”. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 6162053), boletim de atendimento médico (id. 

6162057, pag. 01/04), bem como pela pericia médica judicial (id. 

11846686), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial do membro superior esquerdo, avaliado em 

75% de 70% (id. 11846686), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 70% (B) x 75% (C) = R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (12.12.2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar 

por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% do valor da condenação. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 

21 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003405-28.2017.8.11.0041 AUTOR: LUZIANE 

SANTANA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por LUZIANE SANTANA DE CAMPOS, 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em 30.10.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 4830817). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 7351370, pag. 01). Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 7351370, pag. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 7303611). Impugnação à contestação (id. 8775144). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 
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consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto, ainda, a preliminar 

de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, 

haja vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, 

no qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além 

disso, a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação 

na via administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, 

§2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida nesse sentido, 

deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, presunção de 

integralização da documentação protocolizada na via administrativa. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial nos membros inferior esquerdo e 

ombro esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4804292, pag. 01), 

boletim de atendimento médico (id. 4804292, pag. 2/6 ), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 7351370, pag. 3/4), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (fls. 210/227) 

concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez permanente 

parcial incompleta no membro (lnferior esquerdo), de repercussão leve, 

avaliada em 75% de 70% e (ombro esquerdo), de média repercussão, 

avaliada em 50% de 25% (id. 7351370, pag. 3/4), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 75% (C) = R$ 7.087,50 (sete 

mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). MEMBRO OMBRO 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e 

setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, 

no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei 

nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e 

setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(30.10.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001138-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULIO MANOEL NOGUEIRA (REQUERENTE)

Defensoria Pública de Mato Grosso (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001138-49.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BRAULIO MANOEL NOGUEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que no polo passivo da 

demanda está qualificada a empresa CLARO – AMERICEL S/A, ademais, 

observando detidamente a exordial, constata-se que embora a narração 

dos fatos e a fundamentação estão associadas à empresa telefônica, ao 

analisar os Pedidos, restou verificado que em sede concessão de tutela 

antecipada, a parte autora pleiteia pela determinação que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA. Isto 

posto, com base nessas considerações, INTIME-SE a DEFENSORIA 

PÚBLICA, no prazo de 15 dias, para proceder com a emenda a inicial, 

adequando os fatos e pedido, sob pena de indeferimento. Após, volvam 

os autos conclusos para análise e decisão. Intime-se. Cumpra-se. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012912-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1012912-13.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDILSON FRANCISCO DOS 

SANTOS PAIVA move em desfavor de BRADESCO SEGUROS, alegando, 

em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.02.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos ID. 6698175 à 9732061. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 10615157, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; III- 

Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- Ausência De 

Documentos Essenciais À Regulação Do Sinistro – Documentos Ilegíveis. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital ID. 10491989, indicando o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 
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pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO 

DO SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada 

que “[...] embora não elencados no rol dos documentos imprescindíveis à 

propositura da ação de cobrança do seguro dpvat, a apresentação de 

cópias do documento de cadastro no registro geral de pessoas físicas 

(rg) e do cadastro de pesoas físicas (cpf), é de suma importância para a 

seguradora requerida, que necessita desses documentos para proceder à 

regulação do sinistro [...]. Da análise acurada dos autos constata-se que a 

cópia da CNH apresentada pelo demandante estão legíveis. Assim sendo, 

REJEITO a preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação 

do sinistro. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 6698218 à 6698222. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.02.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 
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estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10491989, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Direito. (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Ombro Direito 75% INTENSA. [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 

Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (07.02.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017982-11.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: KAIQUE ALEXANDRE NASCIMENTO DE ALMEIDA Vistos 

etc. Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil, em que figura como 

requerente KAÍQUE ALEXANDRE NASCIMENTO DE ALMEIDA , objetivando 

a retificação de seu registro de nascimento e demais documentos 

pessoais para que seu nome civil passe a ser CAROLINE BELLINI 

NASCIMENTO DE ALMEIDA e seu gênero FEMININO. Explana que, embora 

tenha nascido com o sexo masculino, se desenvolveu como mulher, 

situação que lhe gera conflitos – por seu sexo biológico não condizer com 

o psicológico e, constrangimentos – perante a sociedade, por ser uma 

mulher com nome masculino. Informa que faz uso de medicação, já 

realizou procedimentos cirúrgicos e aguarda a realização de cirurgia de 

redesignação sexual. Argumenta que se considera do gênero feminino, 

com corpo e traços femininos. Salienta que faz acompanhamento 

psicológico e defende a alteração de nome e gênero independente da 

realização da cirurgia de transgenitalização. Com a inicial juntou 

documentos pessoais, fotos e certidões de antecedentes criminais. 

Instada a juntar os documentos solicitados pelo representante do 

Ministério Público, a parte autora juntou no processo os laudos médicos 

(ID. 9611634 e 9611670) para corroborarem com o pleito. Concedido 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público Estadual, este pugnou 

pela procedência do pedido autoral. É o relatório. Decido. Trata-se de 

pedido de retificação de registro civil, de natureza singela, em princípio, se 

enquadrando em pretensão de natureza de jurisdição voluntária, onde as 

partes interessadas não divergem entre si, mas tão-somente não detém o 

poder ou faculdade de resolver de modo próprio a aplicação da lei ao caso 

concreto, o que reclama a intervenção do Poder Judiciário. In casu, 

conforme descrito na exordial, a parte requerente objetiva a alteração de 

seu assento de registro civil, para que seu nome e gênero sejam 

alterados, argumentando em síntese que, muito embora tenha nascido 

homem, desde criança se sente mulher, portando-se como tal e, desde os 

15 anos, realizando tratamentos médicos cirúrgicos e hormonais, estando 

prestes a passar pela cirurgia de redesignação de sexo, sendo assim, 

transexual. Transexualidade refere-se à condição do indivíduo cuja 

identidade de gênero difere daquela designada no nascimento. A 

identidade sexual da pessoa advém do Princípio da dignidade da pessoa 

humana, pois é algo que predomina da manifestação dos sentimentos e na 

expressão voluntária de que pertence ao sexo masculino ou feminino, 

independente da forma física o qual nasceu. Quando ocorre um desajuste 

quanto ao corpo físico e a mente em relação ao sexo, é necessário a 

intervenção cirúrgica para essa correção, a fim de evitar transtornos 

psicológicos e sociais quanto a identidade sexual, além de estar 

intimamente ligado a liberdade de escolha do indivíduo. Nos casos em que 

uma pessoa transexual não realiza essa cirurgia, também pode requerer 

através de um processo judicial, a alteração de nome e gênero sexual em 

seu assento de nascimento, nesse sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO DE NASCIMENTO PARA A TROCA DE PRENOME E DO SEXO 

(GÊNERO) MASCULINO PARA O FEMININO. PESSOA TRANSEXUAL. 

DESNECESSIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO. 1. À luz do 

disposto nos artigos 55, 57 e 58 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros 

Publicos), infere-se que o princípio da imutabilidade do nome, conquanto 

de ordem pública, pode ser mitigado quando sobressair o interesse 

individual ou o benefício social da alteração, o que reclama, em todo caso, 

autorização judicial, devidamente motivada, após audiência do Ministério 

Público. 2. Nessa perspectiva, observada a necessidade de intervenção 

do Poder Judiciário, admite-se a mudança do nome ensejador de situação 

vexatória ou degradação social ao indivíduo, como ocorre com aqueles 

cujos prenomes são notoriamente enquadrados como pertencentes ao 

gênero masculino ou ao gênero feminino, mas que possuem aparência 

física e fenótipo comportamental em total desconformidade com o disposto 

no ato registral. 3. Contudo, em se tratando de pessoas transexuais, a 

mera alteração do prenome não alcança o escopo protetivo encartado na 

norma jurídica infralegal, além de descurar da imperiosa exigência de 

concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

que traduz a máxima antiutilitarista segundo a qual cada ser humano deve 

ser compreendido como um fim em si mesmo e não como um meio para a 

realização de finalidades alheias ou de metas coletivas. 4. Isso porque, se 

a mudança do prenome configura alteração de gênero (masculino para 

feminino ou vice-versa), a manutenção do sexo constante no registro civil 

preservará a incongruência entre os dados assentados e a identidade de 

gênero da pessoa, a qual continuará suscetível a toda sorte de 

constrangimentos na vida civil, configurando-se flagrante atentado a 

direito existencial inerente à personalidade. 5. Assim, a segurança jurídica 

pretendida com a individualização da pessoa perante a família e a 

sociedade - ratio essendi do registro público, norteado pelos princípios da 

publicidade e da veracidade registral - deve ser compatibilizada com o 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, que constitui vetor 

interpretativo de toda a ordem jurídico-constitucional. 6. Nessa 

compreensão, o STJ, ao apreciar casos de transexuais submetidos a 

cirurgias de transgenitalização, já vinha permitindo a alteração do nome e 

do sexo/gênero no registro civil (REsp 1.008.398/SP, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 18.11.2009; e REsp 

737.993/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado 

em 10.11.2009, DJe 18.12.2009). (...) 10. Consequentemente, à luz dos 

direitos fundamentais corolários do princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana, infere-se que o direito dos transexuais à retificação do 

sexo no registro civil não pode ficar condicionado à exigência de 

realização da cirurgia de transgenitalização, para muitos inatingível do 

ponto de vista financeiro (como parece ser o caso em exame) ou mesmo 

inviável do ponto de vista médico. (...). 13. Recurso especial provido a fim 

de julgar integralmente procedente a pretensão deduzida na inicial, 

autorizando a retificação do registro civil da autora, no qual deve ser 

averbado, além do prenome indicado, o sexo/gênero feminino, assinalada 

a existência de determinação judicial, sem menção à razão ou ao conteúdo 

das alterações procedidas, resguardando-se a publicidade dos registros e 

a intimidade da autora.” (STJ - REsp: 1626739 RS 2016/0245586-9, 

Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/05/2017, 

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017). In casu, 

verifica-se que, a parte demandante se comporta e tem convicção de que 

pertence ao sexo oposto ao que é registrado em sua certidão de 

nascimento, fazendo com que haja um enorme conflito íntimo e pessoal, 

prejudicando sua vida, relacionamentos, trabalho e socialização. Assim, 

tendo a parte autora demonstrado através de provas, a sua condição e 

identidade sexual, como se comporta socialmente (ID.8075339, 8075358, 

8075382 e 8075396) , além de análise psicológica (ID. 9611670), é 

juridicamente possível a alteração de seu nome e gênero. O conjunto de 

provas lícitas, juntadas nos autos, comprova a seriedade do pedido e a 

real transexualidade, de modo que a identidade sexual deve 

obrigatoriamente refletir a verdade vivenciada e que se demonstra na 

sociedade. Sob essa ótica, o direito de viver dignamente, exercendo 

completamente seus direitos civis e constitucionais, não sofrendo 

quaisquer exclusões sociais e discriminatórias, corroborando assim com 

os Princípios Constitucionais da dignidade da pessoa humana e da 

isonomia, deve ser assegurado. Ante o exposto, diante das provas 

documentais apresentadas e do parecer favorável do Ministério Público, 

nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

autorizando a retificação do registro civil da autora, no qual deve ser 

averbado, além do prenome indicado (CAROLINE BELLINI NASCIMENTO DE 

ALMEIDA), o seu sexo/gênero FEMININO, resguardando-se a publicidade 

dos registros e a intimidade da autora. Sem custas e despesas 

processuais por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Dê ciência ao 

Ministério Público. P.R.I. Transitada em julgado, comunique-se os órgãos 

competentes, expedindo-se o competente Mandado de Retificação, 

arquivando-se os autos em seguida. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito
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IVELASIO DE MORAIS (AUTOR)
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JOSE RAIMUNDO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003806-90.2018.8.11.0041 

AUTOR: VILMA DOMINGAS DA SILVA, MARIA FOSCARIM, MARIA DA 

PENHA ATAIDE DE PAIVA, DENIZE ANTONIA DA SILVA, LUCIVALDA DE 

OLIVEIRA, JERRY ANTONIO DE CAMPOS SILVA, IVELASIO DE MORAIS, 

JOARI GERALDO DA CONCEICAO, RONILZE CARDOSO DA SILVA, 

FRANCISCA MARIA DA SILVA, FRANCISCA CLEUSA SILVA PIMENTEL, 

CECILIA JOSE DE NAZARETH, JOSE RAIMUNDO SANTANA, RUITER 

ASSUNCAO DE AMORIM RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos etc. Analisando 

os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que os autores possuem veículos 

próprios. Lista de Veículos - Total: 6 Placa UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBZ0210 MT R/JUNIOR CIA 501 2015 2015 JOARI GERALDO DA 

CONCEICAO Não ui-button ui-button OAS0415 MT HONDA/BIZ 125 ES 

2011 2011 RONILZE CARDOSO DA SILVA Sim ui-button ui-button NPD9253 

MT HONDA/BIZ 125 KS 2011 2011 MARIA FOSCARIM Sim ui-button 

ui-button KAO1942 MT VW/GOL 1.0 2009 2009 JOARI GERALDO DA 

CONCEICAO Sim ui-button ui-button JGV8747 MT FIAT/UNO MILLE FIRE 

FLEX 2007 2008 MARIA FOSCARIM Sim ui-button ui-button JYS5646 MT 

FIAT/OGGI CS 1984 1984 VILMA DOMINGAS DA SILVA Não ui-button 

ui-button No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma 

vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a 

alegada hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou 

declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é 

suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. 

Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – 

SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – 

REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE ASSINA COMO 

LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - LEGITIMIDADE 

PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não 

apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua impossibilidade 

financeira em suportar as despesas processuais, o único documento 

apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é suficiente 

para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão do juízo a 

quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela apelante.

(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 

Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

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

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003620-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI ARAUJO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003620-67.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ROSINEI ARAUJO GARCIA Vistos etc. Considerando que 

houve erro de distribuição da presente demanda, determino a intimação da 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder com a correção do equívoco, apresentando a petição inicial 

e documentos pertinentes, bem como, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas processuais inicias, sob pena de indeferimento do pleito nos 

termos dos art. 321 do CPC. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002917-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002917-39.2018.8.11.0041 

AUTOR: DELCARO HOTEIS LTDA RÉU: NEO PRIMME GESTAO DE 

EVENTOS EIRELI - ME Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída 

sem o devido recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo 

assim DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu 

procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher ou apresentar a 
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guia custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com base no art. 321 do CPC. Decorrido o 

prazo, volvam os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003554-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO POSITIVO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003554-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: AUTO POSTO POSITIVO LTDA RÉU: COLUNA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos etc. Tendo por finalidade o saneamento 

e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- 

MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034940-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE MARIA DE SOUZA KUBITZ CORREA OAB - MT21551/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1034940-72.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA RÉU: BANCO BMG 

Vistos etc. Ao Id: 11566219 as partes apresentaram petitório informando 

que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do 

feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem 

poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código 

de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito. Diante da transação, cancelo a audiência 

designada nos autos. Sem custas e despesas processuais, por ser o 

requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita. P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038001-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO CARLOS VINHAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTA CONSTRUTORA, COMERCIO E LOCADORA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038001-38.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDINALDO CARLOS VINHAL EXECUTADO: PANTA 

CONSTRUTORA, COMERCIO E LOCADORA LTDA - ME Vistos etc. De 

início, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Cite–se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

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

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

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003996-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

E ESGOTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003996-53.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA ALVES SANTOS DA SILVA RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos 

etc. A autora narra que é consumidora dos serviços da requerida, e 

possui o nº de matrícula 454594-0. Argumenta que sempre pagou suas 

despesas para com a ré, referentes ao consumo de água, ademais tais 

despesas jamais ultrapassaram o montante de R$ 65,00 (sessenta e cinco 

reais). Explana que, fora surpreendida, quando na fatura do mês 01/2018 

veio constando o valor de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais), 

sendo que referido valor é quase cinco vezes mais alto que o valor 

cobrado na fatura anterior. Aduz ainda, que buscou não envolver o Poder 

Judiciário para resolver a situação, contudo não obteve resposta da ré. 

Pugna pela antecipação da tutela para que seja determinado a requerida 

que suspenda a cobrança da fatura referente ao mês 01/2018, no valor 

de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais). É o Relatório. Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por 

danos morais com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por MARIA 

ALVES SANTOS DA SILVA em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A – 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, devidamente qualificados nos autos. 

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 
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como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, 

forçoso reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

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

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

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

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

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

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

tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

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

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

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

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

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

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

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO MONTANTE 

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

PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70059358689, 

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

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

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

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

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

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

aos documentos apresentados, quais sejam, a fatura objeto da discussão 

com o valor acima da média de consumo (ID. 11851547), bem como o 

histórico de consumo (ID 11851558), bem como o Comunicado da 

demandada (ID 11851547), onde a mesma reconhece consumo superior 

ao da média dos meses anteriores. Ademais, em consulta ao site da 

requerida (anexo), observa-se que a fatura do mês posterior, o valor 

cobrado está dentro da média de consumo da requerente. Sendo assim, 

em sede de cognição sumária, restou verificada a probabilidade de direito. 

Outrossim, a demonstração do perigo de dano, reside na possibilidade da 

suspensão do fornecimento de água, visto a relevância do bem tutelado 

ser um serviço indispensável. Ademais, observa-se não haver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida não causará 

nenhum prejuízo à empresa requerida. Quanto a de inversão ao ônus da 

prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que 

prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a facilitação da 

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

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, 

da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. 

O processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, 

de sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério 

da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente 

ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio 

constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas considerações, 

observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de 

tutela para determinar que a requerida se abstenha interromper o 

fornecimento de água na matricula n° 45494, bem como suspenda a 

exigibilidade da fatura 01/2018, debatida na presente demanda, mediante 

depósito judicial do valor que a parte autora reputa ser devido na fatura 

vencida e nas vincendas que por ventura forem emitidas com valores 

acima da média mensal, observando a media dos três meses do consumo 

do imóvel, anteriores ao inicio da cobrança objeto dessa demanda. 

INTIME-SE a parte autora para efetuar o depósito judicial no prazo de 15 

dias, sob pena de revogação da medida antecipatória concedida. Diante 

do Caráter urgente, antes da análise do pedido de justiça gratuita, 

DETERMINO a intimação da parte autora, para que no prazo de 15 dias, 

colacione aos autos documentos comprobatórios que corroborem com a 

alegação de hipossuficiência, sob pena de revogação da medida. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 08/05/2018 às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a 

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

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

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038094-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA ANTONIA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038094-98.2017.8.11.0041 

AUTOR: NATHALIA ANTONIA DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

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

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/03/2018 às 08h15min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 
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CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038341-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DE ALMEIDA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038341-79.2017.8.11.0041 

AUTOR: KELLY DE ALMEIDA PIRES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora manifesta desinteresse na 

realização de audiência de conciliação (artigo 319, inciso VII do CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

23/03/2018 às 10h15min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte 

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

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, 

por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Ficam as partes cientes 

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, se 

for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré 

não ofertar contestação, será considerada revel e presumir-se-ão 

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

344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001384-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. TORRES DIAS BRIANTE EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001384-45.2018.8.11.0041 

AUTOR: F. TORRES DIAS BRIANTE EIRELI - ME RÉU: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 16/04/2018 às 10h00min, nos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

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

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

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001590-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001590-59.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Embora haja manifestação de desinteresse do 

autor, a audiência somente não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição (CPC, art. 

334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por 

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

da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Assim, preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 16/04/2018 às 09h30min, nos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

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

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ressalvada a hipótese de 

oportuna manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

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

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

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

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

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

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

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001689-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCE NERLI LUVISON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001689-29.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: GILCE NERLI LUVISON REQUERIDO: JOCKEY CLUB DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória 

com Pedido de Tutela antecipada proposta por GILCE NERLI LUVISON em 

desfavor de JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO, devidamente qualificados 

nos autos. A parte autora alega que adquiriu em dezembro de 2017, por 

meio de um contrato de compra e venda firmado com a Srª Cybele Regina 

Rico, quatorze imóveis urbanos do tipo terrenos, localizados no bairro 

Jockey Club de Mato Grosso, que estão no nome do requerido. Aduz que, 

os imóveis haviam sido adquirido pela Sra. Cybele diretamento com o 

requerido, através de um contrato de compra e venda, firmado entre 

ambos na data de 30 de abril de 2012. Relata que, em razão do documento 

de autorização, se dirigiu até o Cartório do 5º Serviço Notarial e Registral 

de Cuiabá, para regularizar os imóveis, porém fora informada que seria 

impossível, tendo em vista o falecimento do Presidente da Sociedade 

Jockey Club, e que até o momento não havia nenhuma pessoa autorizada 

junto ao cartório para assinar os documentos necessários para expedição 

e lavratura das escrituras. Segue dizendo que, perante o Cartório do 1º 

Ofício, onde foi lavrada a ata de abertura da sociedade, consta que a 
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última averbação fora feita em 17/03/2018, há quase 10 anos. Afirma que, 

o requerido firmou compromisso de compra e venda anteriormente, 

visando com isso a transferência do imóvel, inclusive emitindo uma 

autorização. Em sede de antecipação de tutela pugna pela determinação 

para a Inscrição Imobiliária do Compromisso de Compra e venda em nome 

da autora, junto ao Cartório do 5º Serviço Notarial e Registral, desta 

capital. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Conforme 

consignado, cuida-se de Ação de Adjudicação Compulsória com Pedido de 

Tutela de Evidência, proposta por GILCE NERLI LUVISON em desfavor de 

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO. Sobre o instituto da tutela de 

evidência, Fredie Didier Jr. leciona que é necessária a demonstração de 

que as afirmações de fato estejam comprovadas, tornando o direito 

evidente, o que se presume nas hipóteses do art. 311, CPC. Nesse interim, 

o art. 311 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da medida, 

vejamos: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

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

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

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

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

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

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

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

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

capaz de gerar dúvida razoável. Assim, o deferimento da tutela de 

evidência independe da demonstração de perigo, sendo necessário 

apenas o preenchimento dos pressupostos exigidos no códex. No caso 

em apreço, depreende-se dos autos que o requerente fundamenta o 

pedido no inciso II do art. 311, CPC. Nesse sentido, regulamenta a Súmula 

168 do STF: Para os efeitos do Decreto-Lei 58, de 10.12.1937, admite-se a 

inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda no curso da 

ação. No entanto, a referida súmula não se aplica ao presente caso, uma 

vez que a requerente pugna em sede de antecipação de tutela a Inscrição 

Imobiliária do compromisso de compra e venda em seu nome junto ao 

cartório, no entanto esse compromisso de compra e venda fora firmado 

com a Sra. Cybele, contudo os imóveis estão sob o domínio da sociedade 

requerida Jockey Club de Mato Grosso. Ademais, mesmo se verificando 

nos autos a comprovação de que o imóvel foi vendido pela requerida à 

Sra. Cybele que por sua vez vendeu a requerente, conforme 

depreende-se dos documentos acostados aos Id 11522424, há ainda 

colacionada a exordial, autorização, do então Presidente da sociedade 

requerida, para que fosse feita a lavratura das escrituras em nome da 

Sra. Cybele – 1ª compradora (ID 11522434), não foi colacionado aos autos 

comprovação do pagamento do contrato de compra e venda. Assim, os 

requisitos legais no presente caso não se encontram configurados, visto 

que as alegações do demandante não foram todas comprovadas 

documentalmente, tendo em vista a falta de comprovação de pagamento 

pelos imóveis, bem como a súmula em que foi fundamenta seu pedido não 

se aplicar ao presente caso. Com essas considerações, observado os 

requisitos do art. 311, Inciso II, do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela. 

No mais, oportunizo à parte autora, que traga aos documentos que 

comprovem o pagamento do referido Contrato de Compra e Venda. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 16/04/2018, às10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06 . Fica a 

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

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, no endereço indicado à fl. 48, com 

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRA KRISTINE FERNANDES FRANCISCO FEITOSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001563-76.2018.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: 

KAIRA KRISTINE FERNANDES FRANCISCO FEITOSA Vistos etc. Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 17/04/2018 às 

11h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - SALA 02. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

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

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

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

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

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002863-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002863-73.2018.8.11.0041 

AUTOR: RONALDO ROSA DE SOUZA RÉU: BRDU SPE SAO MATEUS 

LTDA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. 

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

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 23/04/2018 

às 08h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

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

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

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

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

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1017128-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAGAGEM ARTIGOS DE VIAGENS E COMERCIO DE COUROS LTDA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017128-17.2017.8.11.0041 AUTOR: CONDOMINIO 

CIVIL PANTANAL SHOPPING RÉU: BAGAGEM ARTIGOS DE VIAGENS E 

COMERCIO DE COUROS LTDA IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos 

intimando a parte requerente para requer o que é de direito no prazo de 05 

dias. Cuiabá - MT, 22 de fevereiro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010396-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAELA SANTOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

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

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

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

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

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

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

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

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

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

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

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

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

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

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

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

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

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

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

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

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

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. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024865-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E 

HOSPITALARES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO OAB - SP151545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 

EPP (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025641-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MATTOS MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDERY MACHADO PORTELA OAB - SP168589 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

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

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

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

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

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

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

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

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

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

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

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

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

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

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
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transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

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

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

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

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

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

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. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011815-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 6749459, assim, proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 93.000,00. Designo o dia 10/04/2018, às 

10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

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

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

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

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

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

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

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

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

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

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

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

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

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

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. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015738-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012119-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PH SERVICOS CONSTRUCOES EIRELI ME - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

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

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038167-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE BASTOS CAMPOS OAB - 025.249.181-57 (REPRESENTANTE)

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 64 de 212



Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Sobre a petição de Id 11843669 e os documentos que a 

acompanham, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036865-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA VIEIRA DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIA AUXILIADORA CAMPOS FRANCA OAB - 292.743.891-91 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Convém registrar que o espólio é representado em juízo pelo 

inventariante (art. 75, VII, NCPC). Assim, intime-se novamente a parte 

autora para regularizar a representação processual do espólio, ou 

promover a ação contra todos herdeiros/sucessores da ré, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011758-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 11582154, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 13.832,12. Designo o dia 08/05/2018, às 

11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Com relação ao pedido de tutela de urgência, entendo 

conveniente sua apreciação após a apresentação da peça contestatória, 

até porque com as resposta da requerida será possível fazer uma análise 

mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004090-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO DANIEL DE QUEIROZ (REQUERIDO)

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 08/05/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

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

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

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

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

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

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

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

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

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

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

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

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

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

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

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

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

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

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

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

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

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

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

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. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004044-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BENEVENUTO DE SOUZA (AUTOR)

MARLY PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

DORACI LANDIN DE SOUZA (AUTOR)

ODENIR DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

DONIZETI CALIXTO DE SOUZA (AUTOR)

ANA ISABEL DA SILVA CABRAL (AUTOR)

MAYARA DE SOUSA SANDIM (AUTOR)

EFLOUSINA SILVA DE ALMEIDA NEVES (AUTOR)

JAQUELINE GLORIA DOS SANTOS (AUTOR)

FLAVIANE LEAL TORRES DE LIMA (AUTOR)

DALVA KAMMER DOMINGOS (AUTOR)

ANA MARIA DE PAIVA VIANA (AUTOR)

VALDIR FAUST DOMINGOS (AUTOR)

JAIR CATARINO DA SILVA SOUZA (AUTOR)
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LUCIENE SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 08/05/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

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

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003457-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 08/05/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003475-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 08/05/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003995-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003995-68.2018.8.11.0041 

AUTOR: JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004026-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004026-88.2018.8.11.0041 

AUTOR: APARECIDA MARIA DE SOUZA RODRIGUES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

27/04/2018, às 10:30 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 66 de 212



autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

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

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

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

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 9/4/2018, às 9h30min para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

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

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014423-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS (EXECUTADO)

CARMEN CINIRA PAES DE BARROS MALHEIROS (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020638-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TGL - TRANSPORTES, GUINDASTES E LOCACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO NUNES RONDAO FILHO OAB - MS8789 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MTSUL CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020196-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON PINTO DE BARROS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 10/04/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006699-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091 (ADVOGADO)

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERSATIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002283-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PERES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que o despacho de Id. 11612317 foi lançado 
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equivocadamente neste processo, assim, o revogo. Cuida-se de Ação 

Revisional de Consumo de Energia Elétrica com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Maria de Fátima Peres de Amorim em desfavor de 

Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é usuária dos serviços 

prestados pela ré (UC 6/256156-1) e que recebeu cobrança referente aos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, e janeiro/2018, em 

valores que não condiz com sua realidade, já que sua média de consumo 

é de R$ 50,00. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar 

a ré a se abster de suspender o fornecimento dos serviços e suspender 

as cobranças das faturas questionadas neste feito, sob pena de multa. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

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

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 11843780, que a ré, em 2016, emitiu faturas 

nos valores de R$ 54,73, R$ 56,57, R$ 119,05, etc., mas em outubro, 

novembro e dezembro de 2017, e janeiro/2018 constam cobranças de R$ 

284,74, R$ 291,67, R$ 279,80 e R$ 208,09, demonstrando a existência de 

alguma irregularidade. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez 

que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos 

prejuízos, pois ela é essencial à manutenção da residência da autora. 

Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior 

clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Confira-se: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A 

LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 

MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica 

não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado 

conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura 

referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média 

dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento dos serviços na 

UC 6/256156-1 e suspender as cobranças das faturas discutidas de 

outubro, novembro e dezembro de 2017, e janeiro/2018, sob pena de multa 

no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 10.000,00. No mais, 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 do requerente em 

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

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

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 08/05/2018, às 

12h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003903-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

SIMONE MARIA POTRICH DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FRANCISCO EL HAGE (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Simone Maria Potrich de Souza ajuizou a presente Ação de Despejo 

por Falta de Pagamento c/c Cobrança e Pedido de Liminar em desfavor da 

Benedito Francisco El Hage, ao argumento de que firmou Contrato de 

Locação de Imóvel residencial com o réu, mas ele está inadimplente com o 

pagamento dos aluguéis dos meses de julho a dezembro de 2017 e 

janeiro/2018, além das taxas de condomínio, energia e IPTU, deixando o 

requerido, assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final 

pugna pela concessão da liminar para, caso não seja purgado a mora, 

seja determinada a desocupação do imóvel. No que tange ao pedido 

liminar, vale destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de 

concessão da medida nas Ações de Despejo, sendo uma delas, a 

hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, a saber: O art. 59, da Lei nº 8.245/91 assim determina: § 1º 
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Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo”: (...) VII – o término do prazo 

notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de 

nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; IX - a falta 

de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando 

o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo”. Dessa forma, a liminar pode ser 

concedida em casos de falta de pagamento, por estar prevista esta 

hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 8.245/91, consoante acima transcrito, 

desde que preenchidos dois requisitos básicos: a prestação de caução, 

bem como que a ação de despejo tenha como fundamento exclusivo um 

dos motivos elencados em numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do 

supracitado dispositivo. No caso dos autos, verifico a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, notadamente a relevância da 

fundamentação, eis que a parte Autora colacionou o Contrato de Locação 

(Id 11835329) e aditivo (Id 11835335) afirmando que o réu está 

inadimplente com os aluguéis, ainda mais os documentos de ID 7999896, 

que comprovam a inadimplência de energia, IPTU e taxa de condomínio (Id 

11835335), demonstrando que o réu realmente não está cumprindo sua 

obrigação. Por outro lado, o deferimento da medida liminar está 

condicionado ao oferecimento de caução, em razão do perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado. Isso porque, cumprido o 

mandado de despejo, o proprietário do imóvel poderá impossibilitar o 

retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o bem a terceiro. Diante do 

exposto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e 

da fundamentação dos atos jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 

8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para determinar ao réu a purgar a 

mora ou a desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 dias, sob 

pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que 

desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso 

necessário. Apresentada a caução pela parte autora, lavre-se o termo, 

após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 08/05/2018, 08h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

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

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

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

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

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

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003637-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGE ADRIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AL ODONTOLOGIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Reparação por Danos Materiais, Estéticos e 

Morais, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por REGE ADRIANO DA 

SILVA em desfavor de AL ODONTOLOGIA LTDA - ME , aduzindo que 

contratou serviços de tratamento dentário de reparação e melhora na 

estética, entretanto, os implantes caíram e as próteses dentárias não se 

encaixavam, aduzindo, assim, falha na prestação do serviço. Requer a 

concessão de tutela de urgência para determinar a ré a efetuar o 

pagamento de R$ 30.000,00, destinado ao novo tratamento odontológico. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

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

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Não há como atender ao pedido nesta fase de cognição 

sumária, pois se trata de matéria que demanda prova técnica que só será 

possível na fase oportuna, para comprovar a alegada falha da prestação 

do serviço da ré. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

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

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

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

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

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

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

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

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação às requeridas, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 08/05/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

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

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

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

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

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

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

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

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023522-74.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. A. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA ALVES LUZ OAB - 861.803.551-34 

(PROCURADOR)

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023522-74.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 5778289 e 

5778304, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031664-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031664-33.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 11527493, bem como a ausência de 

tempo hábil para a efetivação da intimação da parte requerida, designo 

nova a audiência de conciliação (art. 334, do Código de Processo Civil) 

para o dia 08/05/2018, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital, mediante as observâncias e 

advertências legais. Intimem-se as partes. Aguarde-se a realização da 

audiência designada. No mais, mantenho integralmente a decisão de ID. 

10616982. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001772-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CRISTINA DIAS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001772-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Eliana Cristina Dias 

de Campos em desfavor de Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviços 

Médicos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, acostando laudo médico que comprove a urgência no 

procedimento prescrito, bem como acostar as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último ano, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 

de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004080-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004080-54.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral 

ajuizada por Francielle Maria dos Santos em desfavor de Bradesco Saúde 

S/A. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a inicial, acostando aos autos a negativa da parte requerida no 

fornecimento do tratamento prescrito, bem como acostar as cópias de 

seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de 

Renda do último ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021458-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SILVA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA NAVARRO OAB - SP246261 (ADVOGADO)

JOAO PAULO DE FARIA OAB - SP173183 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO RUY BARROSO DE MELLO OAB - SP153707 (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

LUIS FELIPE DE FREITAS BRAGA PELLON OAB - RJ20387 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1021458-57.2017.8.11.0041 AUTOR: ROBERTO SILVA DA 

CUNHA RÉU: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Ao se ter em vista a assistência judiciária 

concedida ao autor (id. 8807695 – pág. 26), deixo de determinar o 

pagamento das custas de distribuição. Intimem-se as partes, por meio de 

publicação no DJE, da redistribuição dos autos a este juízo. No mais, 

considerando que no juízo de origem foi deferido o pedido de depósito em 

juízo das parcelas no valor que entende devido, concedo ao autor o prazo 

de 15 dias para comprovar se houve consignação para, se for o caso, 

oficiar para a vinculação de tais valores nos autos. Cumpra-se. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029065-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do petitório de ID 11867581, 11867607, 

11867616, 11867630, 11867653. Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2018 

MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo 

Provimento n. 56/2007-CGJ
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2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032048-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036801-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDNEY ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora acostar aos autos as guias de distribuição 

recolhidas, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL PACHECO DA SILVA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036027-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005791-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINEIA ZOZOMAZORE DUARTE (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012925-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, tendo em vista o 

ofício n. 044/2018/Dcm/ECC, acostado aos autos, para o cumprimento do 

mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021762-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS DE PAULA SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003062-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENEFRIDA VAREIO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011322-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022665-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDE HIPOLITO (RÉU)
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Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022354-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA RODRIGUES LEIVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026741-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PASSI JUNIOR OAB - SP206134 (ADVOGADO)

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO GAMA CENTRO OESTE LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031754-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS ANSELMO SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015073-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1015073-93.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se, a 

parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 6 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015073-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1015073-93.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se, a 

parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 6 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014946-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN NASCIMENTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1014946-92.2016.8.11.0041 REQUERENTE: EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: JEAN 

NASCIMENTO DE ALMEIDA Vistos etc. Defiro o pleito de ID 6742636, por 

conseguinte, expeça-se o competente mandado. No mais, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual interesse na 

conversão da presente ação de busca e apreensão em execução. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de novembro 

de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013022-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE SOUZA RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1013022-46.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: RICARDO DE SOUZA RAMOS Vistos etc. Considerando que 

o bem litigioso não foi apreendido (ID. 5549476), indefiro o pleito de ID. 

9030198. No mais, intime-se a parte demandante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o devido andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003390-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO BOA SORTE CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1003390-25.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 
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BRASIL S.A EXECUTADO: LUIZ EDUARDO BOA SORTE CARNEIRO Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002435-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1002435-91.2018.8.11.0041 AUTOR: GABRIEL SANTOS DE 

FREITAS RÉU: AYMORE Vistos. A Lei Processual n. 13.105/2015, dirime 

que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei (art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Assim, verificando-se que nos 

autos há falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, ou 

seja, ausência de comprovação da alegada pobreza, razão pela qual 

entendo que o Autor não é insuficientemente capaz de arcar com as 

despesas processuais. Ab initio, profissional autônomo, com renda mensal 

comprovada de R$ 2.000,00 – dois mil reais, e capacidade 

sócio-econômica para pagar a título de entrada do financiamento de 

veículo o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e a 

comprometer-se a parcelas mensais do referido financiamento no valor de 

R$ R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais) – ID. 11620498, 

circunstâncias que demonstram na verdade o inverso da hipossuficiência 

alegada, evidenciando uma realidade totalmente diversa da maioria 

efetivamente pobre deste país. Diante das circunstancias não há como 

considerar o Autor dentro da clientela da Assistência Judiciária gratuita, 

vez que a própria demanda já aponta uma condição sócio-econômica bem 

diversa do que podemos denominar de pessoa próxima da linha de miséria 

alegada. Custa processual é espécie de Tributo e sua incidência não deve 

ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando, como quer 

fazer crer o Autor ao pretender a gratuidade. Temos observado, com 

frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de 

assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, 

até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de 

destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão 

ou de classe média desta Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem 

prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. 

Esse inchaço da assistência judiciária tem levado à superação imediata, 

mês a mês, da verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o 

cumprimento de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na 

prática acaba prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo 

sensivelmente a celeridade e eficiência dos processos desses 

desvalidos, isso para narrar somente uma consequência desse maldito 

“jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles que podem pagar as custas 

do processo e se valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da 

assistência judiciária gratuita. No caso concreto, respeitadas as devidas 

proporções, há até uma quase agressão imediata à inteligência do Juiz e 

uma agressão mediata à inteligência do Legislador que estipulou por Lei a 

gratuidade para os efetivamente pobres, sem contar o ato de 

desonestidade intrínseco à afirmação falsa da pobreza, mais a 

deslealdade social para com aqueles co-Cidadãos que efetivamente 

necessitam do favor legal da gratuidade da Justiça. APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESATENDIMENTO 

DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. PEDIDO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei Federal n° 1.060/50 goza 

tão somente de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser 

afastada por ausência de demonstrativos que a sustente, quando 

eventualmente exigidos, ou pela própria existência de elementos que 

afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o desatendimento do 

comando judicial de demonstração da renda faz cair por terra a presunção 

de veracidade da declaração prestada, inclusive por ofensa ao dever de 

lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país democrático 

contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos cidadãos 

aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é custeada, em 

praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal em 

seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº  70056225550 2013/CÍVEL n°  CNJ : 

0347182-45.2013.8.21.7000, rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. 

RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pelo Autor e, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, outorgo-lhe o prazo 

de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa judiciais, sob pena de 

imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. Cuiabá/MT, 22 de 

fevereiro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002893-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1002893-11.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: LAURA REGINA 

DOMINGOS DE PLACIDO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. A 

Lei Processual n. 13.105/2015, dirime que “A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, elementar esclarecer que o 

benefício da Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas 

auferem para acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é 

o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 

Legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza. Assim, verificando-se que nos autos há 

falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, ou seja, 

ausência de comprovação da alegada pobreza, entendo que a 

Embargante não é insuficientemente capaz de arcar com as despesas 

processuais. Ab initio, trata-se de pecuarista, com capacidade 

sócio-econômica de formalizar contrato de empréstimo bancário no valor 

de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), cujas parcelas 

mensais foram pactuadas em R$ 8.501,86 (oito mil, quinhentos e um reais 

e oitenta e seis centavos) – ID. 11697878, pág. 02, e oferecer em garantia 

a este 61 novilhos bovinos no valor de R$ 99.552,00 e 109 novilhos 

bovinos no valor de R$ 237.184,00 (ID. 11697861) Estas circunstâncias 

demonstram na verdade o inverso da hipossuficiência alegada, 

evidenciando uma realidade totalmente diversa da maioria efetivamente 

pobre deste país, não havendo como considerarmos a Embargante dentro 

da clientela da Assistência Judiciária gratuita, vez que a própria demanda 

já aponta uma condição sócio-econômica bem diversa do que podemos 

denominar de pessoa próxima da linha de miséria alegada. Custa 

processual é espécie de Tributo e sua incidência não deve ocorrer 

apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando, como quer fazer crer o 

Autor ao pretender a gratuidade. Temos observado, com frequência 

impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência 

judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações 

de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de destaque e 

endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe 

média desta Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado 

aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço 

da assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. No caso concreto, respeitadas as devidas proporções, 

há até uma quase agressão imediata à inteligência do Juiz e uma agressão 

mediata à inteligência do Legislador que estipulou por Lei a gratuidade para 

os efetivamente pobres, sem contar o ato de desonestidade intrínseco à 

afirmação falsa da pobreza, mais a deslealdade social para com aqueles 

co-Cidadãos que efetivamente necessitam do favor legal da gratuidade da 

Justiça. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO 

DA RENDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei 

Federal n° 1.060/50 goza tão somente de presunção relativa de 

veracidade, suscetível de ser afastada por ausência de demonstrativos 

que a sustente, quando eventualmente exigidos, ou pela própria existência 

de elementos que afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o 

desatendimento do comando judicial de demonstração da renda faz cair 

por terra a presunção de veracidade da declaração prestada, inclusive 

por ofensa ao dever de lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país 

democrático contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos 

cidadãos aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é 

custeada, em praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal 

em seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº  70056225550 2013/CÍVEL n°  CNJ : 

0347182-45.2013.8.21.7000, rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. 

RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pela Embargante e, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, outorgo-lhe o 

prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa judiciais, sob 

pena de imediato cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, 

certifique-se a tempestividade destes embargos e apensem-se aos autos 

da execução de título extrajudicial n.º 1028350-79.2017.8.11.0041, vindo 

ambos à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032619-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON VIEIRA DE GUSMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032259-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439/O (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES OAB - MT19486/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1032259-32.2017.8.11.0041 AUTOR: TULIO MARCEL RUFINO DE 

VASCONCELOS FIGUEIREDO RÉU: BANCO PAN S.A. Despacho Vistos 

etc. Tendo em vista a certidão de ID 11206160, intime-se o Banco 

requerido para manifestar acerca do aditamento da petição inicial junto ao 

ID 10733020, no prazo 15 (quinze) dias. Após, certifique a secretaria o 

decurso de prazo e retornem os conclusos para análise das petições de 

ID’s 11621274 e 11621275. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003918-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA APSOUZA DE PAULA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 3 9 1 8 - 5 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VILMA 

APSOUZA DE PAULA ALMEIDA Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003915-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIANE SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 3 9 1 5 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIDIANE SILVA 

SANTOS Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de fevereiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003856-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 3 8 5 6 - 1 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NEROWILLIAN 

DIAS DE SOUZA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018 Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003847-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO ZANATTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 3 8 4 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VICTOR HUGO 

ZANATTA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de fevereiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025452-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA CATARINA CURY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA KANTEK GARCIA NAVARRO OAB - PR0033743A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034389-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DE PINHO HERANI FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034389-92.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – 

Cite-se o requerido, para que preste as contas ou conteste o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado a advertência do art. 

550, “caput”, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 
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Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037753-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037753-72.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Elineia 

Aparecida Alves da Silva ingressou com Ação Revisional c/c Pedido de 

Tutela Provisória em face de Banco BMG S/A. Afirma a requerente que é 

aposentada, e no mês de novembro/2011 realizou junto ao requerido um 

empréstimo consignado, no valor de R$ 1.500,00 a ser pago em débitos de 

sua folha de pagamento, nunca ultrapassando a quantia de R$ 200,00 por 

mês. Aduz que nunca recebeu a sua via do contrato. Que constatou que 

não se tratava de empréstimo consignado e sim de cartão de crédito, que 

já efetuou o pagamento da quantia de R$ 6.971,20, constando ainda débito 

em aberto. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000779-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK AMORIM OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000779-02.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Patrick 

Amorim Oliveira ingressou com Ação Revisional de Contrato com Pedido 

de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência em face de Banco Pan 

S/A. Afirma o requerente que firmou com o requerido um contrato de 

financiamento, em 13/05/2015, no valor de R$ 35.900,00 a ser pago em 48 

parcelas mensais de R$ 891,73, para aquisição do veículo marca 

VOLKSWAGEN, modelo VOYAGE CITY 1.0 8V G6. Assevera que há 

incidência abusiva no contrato de juros abusivos, tarifas administrativas, 

seguro, IOF, capitalização de juros. Assim, em sede de tutela antecipada, 

requer a consignação em juízo do valor das parcelas que entende devido 

de R$ 377,36, seja mantido na posse do bem, que não inclua seu nome 

junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a inversão do 

ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

provo requerido pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 
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Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna o requerente a 

consignação em juízo do valor que entende devido de R$ 377,36, seja 

mantido na posse do bem e que o requerido se abstenha de incluir seu 

nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos 

juros e taxas a serem aplicadas seria adentrar as questões de mérito, 

incabível neste momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o 

requerido abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros de 

crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança 

das alegações somente se materializa quando existe expressa 

contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente 

consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além disso, do teor 

da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 

encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às 

limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

os juros contratados são abusivos, não tem o condão de levar a 

presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Também, é 

inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há 

capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também se 

relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora consigne em juízo 

o valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal 

ao referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco 

servirá para deferir a tutela requerida. Diante disso, defiro o pedido de 

consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na 

conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida 

conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, 

Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003729-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDJANE DA SILVA BARBOSA CORREA (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: 

1003729-81.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDJANE DA SILVA BARBOSA 

CORREA 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 RENAULT/ SANDERO HI TORQUE FLEX EXPREXX 1.6 8V, 

Ano Fabricação/Modelo 2011/2012, Chassi 93YBSR7UHCJ996718, Placa 

OAR-4866, RENAVAM 378724215, Cor CINZA, 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, 21 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024772-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1024772-11.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Maria 

Madalena Nunes Ferreira ingressou com Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c 

Pedido de Liminar em face de Banco BMG S/A. Afirma a requerente que é 

funcionária pública municipal, e no mês de outubro/2011 realizou junto ao 

requerido um empréstimo consignado, no valor de R$ 1.300,00 a ser pago 

em 28 parcelas mensais de R$ 61,24, iniciando os descontos em 

fevereiro/2012. Aduz que nunca recebeu a sua via do contrato. Que 

constatou que não se tratava de empréstimo consignado e sim de cartão 

de crédito, que a partir de abril/2015 o requerido indevidamente cobra o 

valor de R$ 87,03, constando ainda débito em aberto. Aduz que não 

contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento para pagamento em 28 parcelas. Assim, requer a concessão 

de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha 

de pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não 

seja negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

e a inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Defiro 

a emenda à inicial junto aos ID’s 11447129 e 11447157. Em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 
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(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 21 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003430-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Rui Bueno Ferraz (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: 

1003430-07.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: RUI BUENO FERRAZ Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Busca e apreensão com pedido de liminar proposta 

por Banco RCI Brasil S/A em face de Rui Bueno Ferraz. Extrai-se dos 

documentos acostados aos autos pelo requerido, o reconhecimento da 

conexão de ações, em razão da existência de Ação de Cobrança c/c 

Pedidos de Danos e Repetição de Indébito, registrada sob o n. 

1002366-59.2018.8.11.0041 PJE, tramitando perante a 10ª Vara Cível 

desta Comarca, evidenciando-se, assim, a conexão das causas. Tendo 

sido a referida ação distribuída em primeiro lugar, em 02/02/2018, 

consoante se extrai do site www.tjmt.jus.br (PJE), posto que a presente 

Ação somente foi distribuída em 16/02/2018, firmou-se a competência do 

referido juízo da 10ª Vara Cível desta Comarca pela prevenção. Desta 

feita, remetam-se, pois, os presentes autos ao Cartório Distribuidor para a 

devida redistribuição à 10ª Vara Cível desta Comarca, para que sejam 

processados e julgados, simultaneamente aos autos PJE n. 

1002366-59.2018.8.11.0041, evitando-se assim decisões conflitantes, 

consoante regra contida nos artigos 54 à 59 do CPC. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 22 de fevereiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037304-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SYLVANNA NEVES LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1037304-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SYLVANNA NEVES LOPES Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I - Banco Bradesco Financiamentos S/A, propôs a 

presente Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar em desfavor 

de Sylvanna Neves Lopes. Deferida a liminar junto ao ID 11180612, o bem 

foi devidamente apreendido. Compareceu a requerida junto ao ID 

11877110, postulando pela purgação da mora e acostando o comprovante 

de pagamento do valor dado à causa, abatidas às parcelas pagas pela 

requerida, consoante comprovantes juntados nos ID’s 11877186, 

11877203 e 11877217. Com base na decisão proferida no REsp 1.418.593 

MS, em que versa o Superior Tribunal de Justiça no entendimento da 

necessidade de pagamento da integralidade do débito para possibilitar a 

restituição do bem, não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das 

parcelas vencidas, defiro o pedido de purgação da mora e diante do 

pagamento do valor dado à causa, defiro o pedido de restituição do bem. 

Expeça-se Mandado de Restituição do veículo, ficando desde já 

autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. II 

– Anoto ainda que defiro os benefícios da Justiça gratuita à requerida 

postulado na petição junto ao ID 11877110, ficando, pois, isenta do 

pagamento das custas processuais. Quanto à verba honorária, arbitro em 

10% sobre o valor do débito, porém, fica suspensa a obrigação nos 

termos do art. 12 da Lei 1060/50. III – Em seguida, intime-se o requerente 

para que se manifeste sobre o valor depositado, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 22 de fevereiro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023924-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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CP Devolvida - diligência negativa

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003692-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BENEDICTO RIBEIRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA BRITO OAB - MT3822/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GEORGINA RIBEIRO PIRES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1003692-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VALTER 

BENEDICTO RIBEIRO PIRES INVENTARIADO: ANA GEORGINA RIBEIRO 

PIRES Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para 

emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos qualificação e 

endereço dos demais herdeiros da falecida, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1020802-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTILIA BUTAKKA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1020802-37.2016.8.11.0041 REQUERENTE: VALDINEY DIAS 

RODRIGUES REQUERIDO: OTILIA BUTAKKA TERMO DE AUDIÊNCIA

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000261-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1000261-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IRAIDES DOS 

SANTOS Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para 

emendá-la, em 05 (cinco) dias, colacionando aos autos comprovante de 

união estável através de escritura pública e/ou sentença declaratória de 

união estável, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de janeiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003003-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS STEFFAN MARQUES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1003003-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: KELLY CRISTINA DE 

PAULA REQUERIDO: MARCOS STEFFAN MARQUES DE MIRANDA Vistos 

etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 

(quinze) dias, retificando o valor da causa, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020612-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CHRISTINE ARRUDA FAVA (REQUERENTE)

LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO FAVA DE GUIMARAES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1020612-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SOLANGE CHRISTINE 

ARRUDA FAVA, LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARAES 

INVENTARIADO: LUIS EDUARDO FAVA DE GUIMARAES Vistos etc. 

Intime-se o inventariante, pessoalmente, para que, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, dar cumprimento integral à decisão constante do id 8752926, 

manifestando seu interesse no prosseguimento da ação, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção. Sirva cópia do presente, como 

mandado de intimação das partes.[1] Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito [1] Endereço para a intimação de Luiz Eduardo Figueiredo 

Guimarães: Av. Antartica, nº 09, Ribeirão da Ponte - Cuiabá/MT. ZONA 02

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008586-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA MARCIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO GUIMARAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1008586-10.2017.8.11.0041 AUTOR: BRENDA MARCIA DE 

ALMEIDA RÉU: LUIS ANTONIO GUIMARAES Vistos etc. Diante das 

informações constantes do termo de audiência (id.11844708) de que, há 

medidas protetivas envolvendo as partes deste feito, declino da 

competência para processar e julgar o presente pedido, determinando a 

imediata remessa dos autos, a 2° Vara Esp. De Violência Doméstica e 

Familiar contra a mulher, desta comarca, onde se encontra a ação de 

código 460428. Procedam-se as baixas e anotações legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021566-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARCONDES DE PAULA (REQUERENTE)

IZES PRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODECIO MARCONDES DE PAULA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:
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FERNANDA MARCONDES DE PAULA (HERDEIRO)

CARLOS ALEXANDRE MARCONDES DE PAULA (HERDEIRO)

JULIANO GERMINIANI DA COSTA OAB - SP387611 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1021566-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FLAVIA 

MARCONDES DE PAULA, IZES PRADO DE SOUZA INVENTARIADO: 

ODECIO MARCONDES DE PAULA Vistos etc. O prazo solicitado no pedido 

do id:10305598 encontra-se precluso, razão pela qual, determino a 

intimação da inventariante, por meio de seu culto advogado, para que, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, cumpra as determinações do 

id:8859394, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de fevereiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028617-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR ABUD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA REGINA DA SILVA FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1028617-51.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO CEZAR ABUD 

RÉU: LUANA REGINA DA SILVA FERNANDES Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019901-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO)

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT0015537A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR FERNANDO RODRIGUES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1019901-35.2017.8.11.0041 AUTOR: SOPHIA SIMOES 

RODRIGUES RÉU: ADIR FERNANDO RODRIGUES Vistos etc. Ante 

manifestação do id: 11518895 , de que, as partes firmaram acordo nos 

moldes do id: 11518921 , suspendo a realização da audiência designada 

no id: 10022633. Colha-se o pronunciamento do nobre Ministério Público e, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 1025849-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA MARANHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1025849-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA TEREZINHA 

MARANHAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, 

acerca dos ofícios constantes dos autos, requerendo o que de direito, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1033065-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MALACO ALENCASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0015555A (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELI PRICILA AQUINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1033065-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FELIPE MALACO 

ALENCASTRO REQUERIDO: ADRIELI PRICILA AQUINO DE SOUZA Vistos 

etc. Intime-se a parte autora, para que querendo, apresente impugnação à 

contestação (id: 10722654), no prazo legal e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1030842-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HIDETARO SIQUEIRA SATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO OLAVARRIA E SILVA OAB - MT21275/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA FABYANA ANTUNES LIMA BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0015555A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1030842-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FERNANDO 

HIDETARO SIQUEIRA SATO REQUERIDO: LAURA FABYANA ANTUNES 

LIMA BARROS Vistos etc. Intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo legal. Após, vista ao douto Ministério 

Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1031618-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZER VALNEI DE BARROS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO CAMARGO OAB - PR85796 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH MARQUES MACHADO (INTERESSADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1031618-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EZER VALNEI DE 

BARROS MACIEL INTERESSADO: EDITH MARQUES MACHADO Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, nos termos do parecer do digno Ministério 

Público (id: 11651290), requerendo o que de direito. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020986-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS HENRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT0008345A 

(ADVOGADO)

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA CHAVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1020986-56.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO CARLOS 

HENRIQUE RÉU: ELIZANGELA CHAVES Vistos etc. Intimem-se as partes, 

por meio de seus ilustres patronos, para que, se manifestem, em 05 

(cinco) dias, nos moldes do parecer do digno Ministério Público (id: 

11615190) e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013654-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA MARINA HAMPEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS PEREIRA DE FREITAS OAB - MS8457 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAYTER COELHO BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1013654-72.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ELIDA MARINA 

HAMPEL EXECUTADO: JAYTER COELHO BORGES Vistos etc. Intime-se a 

parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012682-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONETE DORCELINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR COSTA DA SILVA OAB - GO15713 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MENDES CARVALHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1012682-68.2017.8.11.0041 REQUERENTE: IONETE DORCELINA 

DOS SANTOS INVENTARIADO: JOAQUIM MENDES CARVALHO Vistos etc. 

Intime-se a inventariante e demais herdeiros para se manifestarem, em 05 

(cinco) dias, nos moldes do parecer do digno Ministério Público (id: 

10771555). Após, vista ao douto parquet e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002833-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONI MARIA ATTILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AUXILIADORA GONCALVES RODRIGUEZ CORUJO GARCIA 

OAB - MT7017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI GARCIA DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1002833-72.2017.8.11.0041 AUTOR: DIONI MARIA ATTILIO 

RÉU: EDINEI GARCIA DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte autora, por 

meio de sua culta advogada, para que, se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo 

o que de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001390-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALEX LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE COSTA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1001390-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ ALEX LEITE 

DOS SANTOS REQUERIDO: ARIADNE COSTA DA CONCEICAO Vistos etc. 

Intimem-se as partes, por meio dos ilustres advogados, para que, se 

manifestem, em 05 (cinco) dias, acerca do laudo do id: 10086458, 

requerendo o que de direito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000879-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI GERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELYN DE OLIVEIRA OAB - MT19116/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

espólio Lázaro Gerônimo da Silva (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1000879-88.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GEOVANI 

GERONIMO DA SILVA INVENTARIADO: ESPÓLIO LÁZARO GERÔNIMO DA 

SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio de sua culta 

advogada, para que, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 
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interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036947-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE CUNHA DE CAMPOS (AUTOR)

A. C. C. E. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON SILVA ESPIRITO SANTO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1036947-37.2017.8.11.0041 AUTOR: CAROLINE CUNHA DE 

CAMPOS, ANA CAROLINA CUNHA ESPIRITO SANTO RÉU: EDMILSON 

SILVA ESPIRITO SANTO Intime-se a parte autora, para que, querendo, 

apresente impugnação à contestação do id: 11613589. Após vista ao 

digno Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033393-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MACHADO BORTONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JIVAGO BRILHANTE MAIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1033393-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: HELENA MACHADO 

BORTONCELLO INVENTARIADO: JIVAGO BRILHANTE MAIA Vistos etc. Em 

atenção ao pedido do id:11815138, concedo o prazo de 10 (dez) dias, 

para a apresentação das primeiras declarações. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

22 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027625-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PATRICIA RAMOS MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLEX WALBER ALVES PEDROSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1027625-90.2017.8.11.0041 AUTOR: ANGELICA PATRICIA 

RAMOS MIRANDA RÉU: WELLEX WALBER ALVES PEDROSO Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação do id: 11056680, em 05 

(cinco) dias. Após, conclusos para saneamento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

09 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026250-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA SANTOS (RÉU)

VILSON PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1026250-54.2017.8.11.0041 AUTOR: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS RÉU: VILSON PEREIRA DOS SANTOS, VANESSA DA SILVA 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, 

proposta por Nelson Pereira dos Santos, em desfavor de Vilson Pereira 

dos Santos e Vanessa da Silva Santos, todos devidamente qualificados 

nos autos. Esclarece o autor, que restou fixado em ação judicial – nº. 

485/2002, que tramitou perante este Juízo, a obrigação alimentar 

correspondente a 1/3 dos seus rendimentos líquidos. Sustenta que, os 

requeridos já alcançaram a maioridade, sendo que ambos contam com 

ensino superior. É por essa razão, que pugna pela exoneração da 

obrigação alimentar, com a notificação para que seja cessado o desconto, 

em folha de pagamento. A ação foi recebida, oportunidade em que 

deferida a gratuidade processual, nos termos da decisão de id. 9584011. 

A parte autora informa que os requeridos, em comum acordo, renunciaram 

aos alimentos, nos termos da petição de id. 10310009. Após determinação 

– id. 10461926, a parte autora acostou aos autos, procurações 

outorgadas pelos requeridos ao advogado habilitado, conforme se verifica 

no id. 11501183. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO por sentença, o acordo firmado entre as partes, para 

EXONERAR o requerente Nelson Pereira dos Santos da obrigação 

alimentar anteriormente fixada, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, declarando, por consequência, EXTINTA a presente ação, com 

fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício ao Departamento de Gestão de Pessoas – id. 9578384, 

para que cesse o desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento, 

nos termos dessa decisão. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031083-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACY LOPES SUARES (REQUERENTE)

HILVANETE CONCEICAO DA SILVA SUARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA BEM AVENTURANCA DA SILVA SUARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031083-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MOACY LOPES SUARES, 

HILVANETE CONCEICAO DA SILVA SUARES REQUERIDO: NILMA BEM 

AVENTURANCA DA SILVA SUARES Vistos etc. Ante o teor da certidão 

constante do Id. 11180074, redesigno a audiência de Id. 10839739, para o 

dia 25 de abril de 2018, às 13h30min. Expeça-se o necessário. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá-MT, 9.2.2018.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034830-73.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MACHADO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZ DE ANDRADE MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1034830-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROSELI MACHADO BRITO 

REQUERIDO: DENIZ DE ANDRADE MACHADO Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade do pedido, defiro a 

curatela provisória do requerido, e nomeio a requerente ROSELI 

MACHADO BRITO, como sua curadora provisória, mediante compromisso. 

Junte-se aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, atestado médico 

atualizado. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer perante este 

Juízo no dia ---17 de abril de 2018, às 16h30min para ser entrevistada. No 

ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá informar se o requerido 

encontra-se em condições de locomoção para se apresentar em Juízo. 

Com as informações, conclusos. Conste do mandado que o mesmo poderá 

impugnar o pedido, contados 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Notifique-se o douto Parquet. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033688-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARIAS RIOS GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033688-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO BATISTA GARCIA 

REQUERIDO: ZACARIAS RIOS GARCIA Vistos etc. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade do pedido, defiro a 

curatela provisória do requerido, e nomeio o requerente JOÃO BATISTA 

GARCIA, como seu curador provisório, mediante compromisso. Cite-se e 

intime-se o requerido, para comparecer perante este Juízo no dia ---24 de 

abril de 2018, às 15h00min para ser entrevistado. No ato da citação, o 

ilustre oficial de justiça deverá informar se o requerido encontra-se em 

condições de locomoção para se apresentar em Juízo. Com as 

informações, conclusos. Conste do mandado que o mesmo poderá 

impugnar o pedido, contados 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências legais. Expeça-se 

o necessário. Notifique-se o douto Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de 

janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1031281-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS PERES LIMA OAB - MT7126/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1031281-55.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: LUAN LOUREIRO BRUSCHI 

EXECUTADO: PAULO BRUSCHI Vistos etc. Acolho a emenda constante do 

Id. 10863798. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 

1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Processe-se 

em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Nos termos do art. 523 do novo 

Código de Processo Civil, cite-se para pagar o débito no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, sob pena de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito e protesto da dívida. Em caso pagamento 

voluntário, no prazo assinalado, fixo honorários advocatícios de 10 % 

(dez por cento). Em caso de pagamento parcial, a multa e a verba 

honorária incidirão sobre o valor remanescente da dívida. Querendo, o 

executado poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 525, caput e § 1º). Decorrido o prazo assinalado sem 

manifestação do executado, dê-se vista dos autos à parte exequente para 

que indique bens à penhora ou postule o que entender de direito. 

Notifique-se o digno Ministério Público. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034094-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. D. S. (REQUERENTE)

MARIA CICERA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANANDO VIANA LORENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1034094-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA CICERA DOS SANTOS, 

FERNANDA LORENO DOS SANTOS REQUERIDO: FRANANDO VIANA 

LORENO Vistos. Em observância ao requerimento constante do Id. 

11783620, e para que não haja decisões conflitantes, DECLINO a 

competência para o julgamento do feito para a Segunda Vara 

Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher. Promova-se a baixa 

nos registros e remeta-se o processo ao juízo competente. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 20.02.18. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034094-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. D. S. (REQUERENTE)

MARIA CICERA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANANDO VIANA LORENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1034094-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA CICERA DOS SANTOS, 

FERNANDA LORENO DOS SANTOS REQUERIDO: FRANANDO VIANA 

LORENO Vistos. Em observância ao requerimento constante do Id. 

11783620, e para que não haja decisões conflitantes, DECLINO a 

competência para o julgamento do feito para a Segunda Vara 

Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher. Promova-se a baixa 

nos registros e remeta-se o processo ao juízo competente. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 20.02.18. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022061-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CUIABANO (REQUERENTE)

J. H. C. C. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA BORJA CORREIA CUIABANO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022061-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDUARDO CUIABANO, JOAO 

HENRIQUE CORREIA CUIABANO INVENTARIADO: FERNANDA BORJA 

CORREIA CUIABANO Visto. 1. Trata-se de ação de inventário proposta em 

razão do falecimento de Fernanda Borja Correia Cuiabano, pelo cônjuge 

supérstite e o único filho, em que postulam nomeação do cônjuge como 

inventariante. 2. Sendo assim, nos termos do art. 617, inciso I, do Código 

de Processo Civil, NOMEIO inventariante o requerente Eduardo Cuiabano. 

3. INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

compareça à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de 

compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 4. Prestado o 

compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias, 

APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens e de 

dívidas, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 5. As primeiras declarações deverão ser 

instruídas com os seguintes documentos: a) certidões atualizadas de 

inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certificado de registro de 

veículos; c) certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela 

Prefeitura Municipal (onde estiverem localizados os bens e do último 

domicílio da inventariada), Estadual (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal; 

d) certidão de inexistência de testamento (CNJ, Prov. n. 56/2016). 6. Caso 

não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, 

observados os requisitos legais, o inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento comum (CPC, art. 664). 

7. Defiro ao Espólio a gratuidade processual, com a ressalva de que se for 

constatado no curso do processo que possuí condições de arcar com as 

despesas processuais, o benefício será revogado. 8. Expeça-se alvará, 

conforme postulado no requerimento formulado na petição com id. 

11315243. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024145-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINEY ASSUNCAO ALVES (REQUERENTE)

ANA LUIZA DE ASSUNCAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERSON JALES COSTA SALES OAB - MT0003977S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBORIO DE AQUINO ALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1024145-07.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ANA 

LUIZA DE ASSUNCAO ALVES Endereço: AVENIDA DJALMA FERREIRA DE 

SOUZA, CASA 05, VILA 4 STOR NORTE, MORADA DO OURO - SETOR 

OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-000 Nome: JORGINEY ASSUNCAO 

ALVES Endereço: AVENIDA DJALMA FERREIRA DE SOUZA, casa 05, vila 

4 stor norte, MORADA DO OURO - SETOR OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-000 PARTE REQUERIDA: Nome: LIBORIO DE AQUINO ALVES 

Endereço: NOVA OLIMPIA, 66, SANTA IZABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada, para tomar ciência da expedição do ALVARÁS, para 

retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,22 de fevereiro de 2018. assinado eletrônicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000159-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

CLARA MARGARETH DE ARRUDA MACIEL (REQUERENTE)

ELZA BENEDITA ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

OLIVER ANTONIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

RUTENIO PASCOAL DE ARRUDA (REQUERENTE)

CARLOS MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ELIANE MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

NEUZA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

HILDANETE REGINA DE ARRUDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA BENEDITA DE ARRUDA (REQUERIDO)

MANOEL BENEDITO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1000159-24.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MARIO 

MARCIO DE ARRUDA Endereço: RUA TREZENTOS E OITO, 42, TIJUCAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78088-360 Nome: CARLOS MARIA DE ARRUDA 

Endereço: RUA A-5, 17, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-330 

Nome: RUTENIO PASCOAL DE ARRUDA Endereço: RUA ITAJUBÁ, 15, CPA 

I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-115 Nome: CLARA MARGARETH DE ARRUDA 

MACIEL Endereço: RUA TRINTA E DOIS, 23, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-378 Nome: ELIANE MARIA DE ARRUDA Endereço: RUA TRINTA E 

DOIS, 23, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-378 Nome: OLIVER ANTONIO 

DE ARRUDA Endereço: RUA ITATIAIA, 220, PLANALTO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-799 Nome: HILDANETE REGINA DE ARRUDA CRUZ Endereço: 

Inexistente, 0, Inexistente, Inexistente, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Nome: ELZA BENEDITA ARRUDA E SILVA Endereço: AVENIDA 

SENADOR METELO, 1435, - LADO PAR, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-175 Nome: NEUZA MARIA DE ARRUDA Endereço: RUA H, 26, 

CONJUNTO HABITACIONAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78097-020 PARTE REQUERIDA: Nome: HILDA BENEDITA DE 

ARRUDA Endereço: RUA BARRA DO BUGRES, 13, CPA II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78055-278 Nome: MANOEL BENEDITO DE ARRUDA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada, para tomar ciência da expedição do FORMAL, para 

retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,22 de fevereiro de 2018. assinado eletrônicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024064-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BRUNO BANDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560/O 

(ADVOGADO)

CAROLINA CASTILHO NUNES RONDON OAB - MT19657/O (ADVOGADO)

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT0012867A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENOC BANDEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS OAB - MT18550/O-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1024064-58.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

EDUARDO BRUNO BANDEIRA DA SILVA Endereço: RUA DUZENTOS E 

QUARENTA E UM, 46, Quadra 84, Setor 02, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-310 PARTE REQUERIDA: Nome: ENOC BANDEIRA DA SILVA 

Endereço: RUA DUZENTOS E QUARENTA E UM, 46, quadra 84, setor 02, 

TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-310 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, através de seu CURADOR DR. 

PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS acima qualificado, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto no 

SENTENÇA prolatado neste processo. DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA ID 

N. 9613208 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 
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9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,22 de fevereiro de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020602-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUGINA CRISTINE AMORIM MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020602-93.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença. Vistos, etc... Diante do certificado, Id n. 

11821617, e do informado pela parte Exequente, Id n. 11838256, 

expeça-se novo mandado para intimação do Executado, nos termos da 

decisão de Id n. 9361967, com observância do endereço indicado, Id n. 

11838256, bem de que a parte Exequente é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Após, vista a parte exequente, pelo prazo de três dias, 

ao Ministério Público e voltem conclusos. Sem prejuizo das providências 

acima, intime-se a Exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre o ofício de Id n. 10475967. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001560-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ALVES DE MATES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDA SANTOS PRIMO (RÉU)

ISAIAS SANTOS PRIMO (RÉU)

IZAAC SANTOS PRIMO (RÉU)

MARIA AIRES OLIVEIRA (RÉU)

SARA SANTOS PRIMO (RÉU)

PAULO AIRES PRIMO FILHO (RÉU)

ANTONIO SANTOS AIRES (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001560-24.2018.8.11.0041. Ação: 

Declaratória de Reconhecimento de união estável post mortem Vistos. 

Intime-se o Requerente, através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, instruir a inicial com a cópia de sua certidão de nascimento 

ou casamento, esta última devidamente averbada, se for o caso, sob pena 

de indeferimento. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021429-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. J. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT0019125A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

L. L. P. (REPRESENTADO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 

03/10/2017 ÀS 17:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021429-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. J. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT0019125A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

L. L. P. (REPRESENTADO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

05/03/20418 ÀS 15:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038418-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECY DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11789866, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000793-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEIZIANE ALVES (RÉU)

GENILSON CRUZ DA SILVA (RÉU)

LEIDIANE PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA (RÉU)

ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11810549, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001260-62.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BORGHI OAB - SP250540 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11863258, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011952-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. S. M. (RÉU)

R. R. S. M. (RÉU)

R. B. S. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344/A (ADVOGADO)

RONIANE MORAIS SILVA OAB - 026.885.361-41 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11864106, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025669-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. N. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11861906, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1025883-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. V. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT0007715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

11866870, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025496-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LOPES OAB - 457.495.078-15 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. L. (RÉU)

H. L. (RÉU)

S. R. L. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025496-15.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a INTIMAÇÃO do requerido HÉLIO LOPES, através de seu 

advogado, via DJE, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO, designada para o dia 19/06/2018, às 13:40h, 

acompanhado de seus advogados e testemunhas, independente de prévio 

depósito de rol, importando sua ausência em confissão e revelia. 

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013896-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSO ONLINE S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONHEÇO dos embargos de declaração para o fim de apreciar e 

INDEFERIR o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo 

depósito do montante integral do débito discutido. Proceda-se ao 

necessário para que seja restituído à parte autora o valor de depósito 

judicial vinculado ao feito. Intime-se a parte autora desta decisão e para 

que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação. Às providências. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003372-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MIRANDA SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

HUGO FLORENCIO DE CASTILHO OAB - MT15640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, em 

razão da ilegitimidade do impetrante, com fulcro nos artigos 6°, §5° e 10, 

caput, da Lei n° 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA, e JULGO EXTINTO 
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SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com base 

no artigo 485, VI do CPC. Sem custas processuais, em face da isenção 

prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmulas 105 do STJ e 

512 do STF. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035906-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004244-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLHANA CARLA DUTRA KLEBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036084-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIODETH BERNARDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003994-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE APARECIDA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "ISTO POSTO, e com 

espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita, determinando que seja intimada a requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais devidas sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003561-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAHMAYCON ALLAN NUNES MONTEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT0007715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, 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), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos. 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: "(...) 

Pois bem, no caso concreto, entendo pertinente que a apreciação da 

liminar ocorra após a autoridade coatora prestar suas informações; 

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. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002295-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EITOR ANSELMO BUSATO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN GUSTAVO BUSATO OAB - PR62319 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002295-57.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: EITOR ANSELMO BUSATO 

IMPETRADO: CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA DO MATO GROSSO - SEFAZ Vistos, etc. Tendo em vista que o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, ordenara a suspensão 

de todos os processos que abordem a matéria repetitiva encetada no 

presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até 

o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar 

acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013463-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA ELIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 
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003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020015-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FONSECA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa nos autos. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009499-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTINA LEITE DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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 - Especial (IPCA-E). 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.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009543-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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 - Especial (IPCA-E). 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.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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019371-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRCE LUIZA AMORIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARYELL VINICIUS FERREIRA OAB - MS17889 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO)

 

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:Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as respectivas baixas. P.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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006408-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARACANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LIMITADA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MACEDO SILVA OAB - MT6912/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECAD INTERMAT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO CNPJ - 03.831.971/0001-71 

(REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 
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partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as respectivas baixas. P.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010143-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SELLERI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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 pela parte Requerente, para condenar os 

Requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e UNEMAT – FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporarem 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 os Requeridos 

no 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, conforme percentual da 

caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além da correção 

monetária 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 Especial (IPCA-E). Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno os Requeridos ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação. 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 trânsito em julgado. 

P.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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014898-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYNE RODRIGUES DE ARRUDA CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MENDES FERREIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:Isto posto, compulsando os autos, verifico que os 

argumentos trazidos pela Parte Embargante não refletem qualquer uma 

das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que a 

decisão em exame, não possui omissão em seu conteúdo discutido, 

contradição em sua fundamentação ou mesmo obscuridade. Ademais, 

vale ressaltar que, mesmo que acrescesse ao número de vagas “abertas” 

afirmadas pela Impetrante, ainda assim esta não seria atingida pelo direito 

de nomeação. Assim, entendo que os embargos apresentados tem o 

escopo de alterar a decisão anterior proferida, motivo pelo qual não pode 

ser acolhido. Desta forma, pela fundamentação supra, REJEITO os 

embargos declaratórios oferecidos em face da decisão que determinou a 

emenda à inicial. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001894-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CALZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA CAROLINE DE MESQUITA OAB - SP304491 (ADVOGADO)

ANDREA FONSECA CAMPOS OAB - MG118755 (ADVOGADO)

ERICO MARTINS DA SILVA OAB - MG92772 (ADVOGADO)

THIAGO FRAGA SPINI OAB - MG87414 (ADVOGADO)

ILDEGARDES MARTINS COIMBRA JUNIOR OAB - DF29586 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente Regional da Secretaria da Fazenda Estadual em Cuiabá/MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

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:Isto posto, compulsando os autos, verifico que os 

argumentos trazidos pela Parte Embargante não refletem qualquer uma 

das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que a 

decisão em exame, não possui omissão em seu conteúdo discutido, 

contradição em sua fundamentação ou mesmo obscuridade. Assim, 

entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão anterior proferida, motivo pelo qual não pode ser acolhido. Desta 

forma, pela fundamentação supra, REJEITO os embargos declaratórios 

oferecidos em face da decisão que determinou a emenda à inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003005-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVANE VIRGULINO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

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 
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aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E). 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.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007663-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIX SANTOS DA SILVA (AUTOR)

MARLENE INEZ DE SOUZA CORREA (AUTOR)

JANIEIRE SANTANA NASCIMENTO MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

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 - Especial (IPCA-E). 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.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003010-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

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.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003044-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE ROSA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

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.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009735-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCI DE MORAES ARTIAGA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)
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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.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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017389-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANNE OLIVEIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

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:Assim, não cumprida a diligência, indefiro a 

petição inicial, nos termos do Parágrafo único do artigo 321, do CPC. Por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição 

de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as respectivas baixas. P.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003767-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERREYRO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

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 Especial (IPCA-E). 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.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007051-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINA CASSIA FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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, conforme percentual da 

caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além da correção 

monetária 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 Especial (IPCA-E). 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) Processo 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.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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006753-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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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, conforme percentual da 

caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além da correção 

monetária 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 Especial (IPCA-E). 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) Processo 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.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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004332-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GOMES COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DA GERÊNCIA DE 

EXAMES E CONCURSOS (GEC) SECRETARIA DE A (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as respectivas baixas. P.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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006783-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FARIA DO AMARAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

determinar aos Impetrados que analisem e manifestem-se nos autos de 

Protocolo n. 577661/2016, confirmando a liminar ora deferida. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, 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. 12, parágrafo único 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 e honorários. P.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037359-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001360-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSSIDONIO JOSE GUIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007663-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIX SANTOS DA SILVA (AUTOR)

MARLENE INEZ DE SOUZA CORREA (AUTOR)

JANIEIRE SANTANA NASCIMENTO MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões 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-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1037771-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GYOVANNE PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

LAIANE DOS SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

JOANA NEVES FERNANDES (REQUERENTE)

JOSE BARBOSA BISPO (REQUERENTE)

CRISTIANA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

ED FERREIRA LOPES (REQUERENTE)
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JEHOVA JESUS DE SENA (REQUERENTE)

JAIRO ROGERIO DA SILVA JANDIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503999-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014951-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINE MACIEL PROVENZANO ANDREATTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO DA COSTA AGUIAR SIMOES OAB - MT19300/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, 

REJEITO os embargos de declaração aforados por BÁRBARA CAROLINE 

MACIEL PROVENZANO, contra a sentença de Id. 10664991. Transcorrido 

o prazo sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002845-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CARINI MARQUES DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rafael Costa Leite OAB - MT0006647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

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:Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as respectivas baixas. P.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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017992-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO MAGRINI NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

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:Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as respectivas baixas. P.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010418-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FRAGA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, 

REJEITO os embargos de declaração aforados pelo PAULA FRAGA 

FIGUEIREDO, contra a sentença de Id. 5920670. Transcorrido o prazo sem 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se 

os autos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003493-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RITA FERREIRA DE MATOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "(...)ISTO POSTO, e com base nas 

alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do 

CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida, 

para que os requeridos procedam à correção da prova discursiva da 

requerente, desconsiderando apenas os fragmentos que ultrapassaram o 

limite de linhas estipulado, se a atribuição da nota zero não tiver sido 

aplicada por outro motivo. Expeça-se mandado para cumprimento da 

liminar, devendo ser entregue ao Oficial Plantonista. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da autora e, por consequência 

lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhes concedo os 

benefícios da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Diante das 
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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. (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). 

Citem-se os Requeridos para, querendo e no prazo legal, contestarem os 

presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR 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.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000229-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR FARINA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raffaela Santos Martins OAB - MT0014516A (ADVOGADO)

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Gestão - Municipio de Cuiaba (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade reiterar a intimação 

da parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004123-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004123-88.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: EDINEY DOMINGUES BARROS 

IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de Ação Anulatória de Auto de 

Infração de Trânsito com pedido de tutela de urgência proposta por Ediney 

Domingos Barros em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso, vindicando um provimento jurisdicional que autorize o 

licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2017, sem a exigência do 

recolhimento das multas de trânsito impostas e, ainda seja declarada a 

inexigibilidade e insubsistência das multas, excluindo tis infrações do 

registro cadastral do DETRAN-MT. O valor atribuído à causa é de R$ 

1.000,00 (mil reais). A petição inicial veio instruída com documentos. É o 

relatório. Fundamento e decido. 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 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 Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Consoante se observa da dicção do artigo supracitado, o 

legislador valeu-se da tipicidade aberta 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, possivelmente, a 

produção de prova documental ou testemunhal, não exigindo a produção 

de provas complexas. Não obstante, 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 embora 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 e competência absoluta, 

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 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. 
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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. Acerca do tema, 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 contido em seu art. 1º, § 1º, incisos I, II e 

IX, a competência deste para processar e julgar causas desta 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 

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: I – multas e 

outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência 

de propriedade de veículos automotores terrestres; (...) IX – anulatórias, 

declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;” 

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 artigo 2º da referida lei, impõe-se o declínio da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. E para corroborar o entendimento adotado, colaciono 

o seguinte precedente jurisprudencial: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BAIXA OU TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO AJUIZADA 

CONTRA AUTARQUIA EM LITISCONSÓRCIO COM PESSOA JURÍDICA DE 

DIREITO PRIVADO. 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. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.” (Conflito de 

Competência Nº 70069809408, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 

29/06/2016) 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 ao sólido precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos demais 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 ordinária ajuizada por particular 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, reconheço e 

declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e 

julgar o feito, razão pela qual declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a 

remessa dos autos ao juízo competente, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 

3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006213-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carolina Davoglio de Arruda OAB - DF0029208A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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, 14 de agosto 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008867-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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, 14 de agosto 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012546-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ELETRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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, 14 de agosto 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004722-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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, 14 de agosto 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003199-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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, 14 de agosto 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004457-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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, 14 de agosto 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011970-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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, 14 de agosto 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011179-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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, 14 de agosto 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503320-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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, 14 de agosto 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003925-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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, 14 de agosto 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018033-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL Processo nº. 1018033-56.2016.8.11.0041 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, 01 de fevereiro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Juizado Especial do Torcedor - JET

Portaria

PORTARIA Nº 14/2018-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 21.02.2018 das 19h00 às 23h30hs:

 JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

PATRÍCIA CENI (Magistrada)

CARLOS HENRIQUE CARRIEL DO NASCIMENTO (Assessor)

MARIA ANGELA VIÑÉ (Gestora Judicial)

SUELLEN FEITOSA COSTA (Assessora)

MARCOS A. BUENO (Motorista)

CARLOS DANIEL SOUTO (Técnico de Informática)

VITOR HUGO BORGES (Agente da Infância)

NILTON TAVARES FIGUEIRA (Agente da Infância)

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. 
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Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018.

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502432-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAMILSON JOSE ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "... Cumprida a determinação do parágrafo anterior, intime-se a 

parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a 

satisfação da obrigação de fazer. Intimem-se. Cuiabá, 01 de setembro de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003654-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEGAR SOARES DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Manifestação no IRDR apresentada no dia 

14/12/2017.Aguarde-se em secretaria a resolução do conflito.Cuiabá, 19 

de dezembro de 2017.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002134-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Indefere-se, por seus próprios fundamentes, o 

pedido de reconsideração da decisão que negou a tutela 

provisória.Intime-se.Após conclusos para a sentença.Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002326-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS 

AÇÕES: a) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo nº 1002332-44.2017.8.11.0001 para DECLARAR 

A NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar 

a parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente 

ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) 

referente a cada contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e 

fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção 

monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo 

IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos 

juizados especiais. b) JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo nº 1002326-37.2017.8.11.0001 de recebimento 

do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de 

férias referente aos anos de 2012 a 2017; às férias de 30 (trinta) dias; e 

indenização por danos morais. De consequência, EXTINGUEM-SE os 

processos, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502484-57.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE CASTRO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Ante o exposto, intime-se a parte autora para, querendo, 

promover o cumprimento de sentença. Para o desiderato deverá 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite, na data da 

distribuição da ação, de alçada dos Juizados Especiais no art. 2º da Lei 

12.153/2009, bem como requerer o relativo a obrigação de fazer, se for o 

caso, no prazo de 30 (trinta) dias. No caso de cumprimento de sentença 

condenatória ao pagamento de diferenças oriundas de conversão da 

moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, deve a parte 

exequente, junto com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

comprovar que a conta da liquidação também respeita o parâmetro fixado 

pelo Supremo Tribunal Federal no tema 005 da Tese de Repercussão 

Geral firmada no RE 561.836/RN, item II, fazendo a precisa indicação das 

normas alusivas a restruturação remuneratória da carreira bem como 

apresentando, se for o caso, os respectivos comprovantes/certidão de 

pagamento/fichas financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502045-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE MIRANDA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 

embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 9459264. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-78.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES MALTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT0003811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, dando-se cumprimento ao acórdão do 

Conflito de Competência nº 47570/2013, proferido pela Turma de Câmaras 

de Direito Público e Coletivos, DECLARA-SE a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

IV, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001985-11.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO OAB - MT3524/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se o exequente para cumprir integralmente o 

despacho retro especificamente "apresentar a planilha de cálculo em 

apartado da petição inicial", no prazo de 15 dias. Cuiabá, 19 de dezembro 

de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000585-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CINTRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, DECLARA-SE a ocorrência da 

prescrição da pretensão autoral em relação Certidões nº 2.1.057.637-5 e 

1.1.008.997-9, expedidas 15 de janeiro de 2001 e 29 de abril de 2000, 

respectivamente, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, 

arquive-se. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001496-71.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESMELINDA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas nem honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502170-14.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIRONY SANTANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Não se tratando de sentença ou acórdão, não há que se 

falar no cabimento dos aclaratórios. Ademais, inexiste vício no despacho 

que demande correção de ofício. Diante disso, NÃO SE CONHECE dos 
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embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o 

despacho de ID 10148657. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002439-88.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Preclusa a via recursal, arquive-se. Cuiabá-MT, 28 de 

novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503198-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE APARECIDO SAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, defere-se o pedido e determina-se a intimação 

da recorrente comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas 

(artigo 42, § 1º da lei 9099/95). Comprovado o preparo fica, desde logo, 

recebido o recurso no efeito devolutivo determinando-se na sequencia a 

intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias, e a remessa à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-62.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GUBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

deduzido na petição inicial, para DECLARAR a nulidade do TAD - Termo de 

Apreensão e Depósito nº 1076782-4, e, por conseguinte, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de novembro 

de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-95.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Ante o teor da petição de id 8810089, 

encaminhe-se a Turma Recursal Única. Intime-se. Cuiabá, 19 de dezembro 

de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-69.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

deduzido na petição inicial, para DECLARAR a nulidade do TAD - Termo de 

Apreensão e Depósito nº 1079038-0, e, por conseguinte, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 de novembro 

de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 
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processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via 

recursal, arquive-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000619-34.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) “Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Reclamada a 

pagar a parte reclamante 01 (um) mês a titulo de Licença Prêmio 

convertida em pecúnia referente ao exercício do quinquênio de 07.05.04 a 

06.05.09, bem como às férias integrais do período de 06.05.11 a 05.05.12 

com acrescido do terço constitucional, e as férias proporcionais do 

período aquisitivo incompleto de 06.05.12 a 30.05.12 cujo valor total será 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, 

posteriormente, pelo IPCA-E, ambos desde a citação, limitando o valor da 

execução ao teto dos Juizados Especiais. De consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. ” Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albu871querque e 

Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-66.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquive-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro 

de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001447-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos descritos na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-75.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, RECEBE-SE E ACOLHE-SE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do art. 1.022, I do 

CPC/2015, para sanar a omissão e revogar a decisão de Id. 8738307, a 

qual não diz respeito ao presente feito, passando a ter a seguinte 

redação: “Em razão da justificativa apresentada pela parte autora no ID: 

5866244 defere-se a dispensa da audiência de conciliação. Compulsando 

os autos, verifica-se que o processo já foi contestado. Assim, intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para sentença.” Intimem-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000112-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI CONCEICAO DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial e 

especificar no pedido (item 50) qual o valor do indébito que pretende 

receber bem como apresentar, em apartado, o respectivo demonstrativo 

de cálculo, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para análise do pedido 

de tutela provisória. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza 

de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1002180-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ERALDO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento em favor 

da parte autora a título de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E[1], a 

partir do arbitramento, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2017. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002820-96.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO VICENTE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/O (ADVOGADO)

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

EMMANUEL OLIVEIRA NETO OAB - MT13.354 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente ao 

valor bruto de 23.265,84 (vinte e três mil e duzentos e sessenta e cinco 

reais e oitenta e quatro centavos), constante na Certidão de Crédito nº 

9.9.092.737-7, excluindo-se o correspondente a honorários advocatícios 

no valor de R$ 3.489,88 (três mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e 

oitenta e oito centavos), acrescido de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, e, de correção monetária, pelo mesmo índice 

até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E[1], ambos a partir da 

citação. Intime-se a parte exequente para que apresente o título original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento.Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc.Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Publicada no PJe.Intime-se. Cumpra-se.Preclusa a via recursal, 

arquive-se.Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2017.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037118-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCEU KIPPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial e 

juntar cópia integral do procedimento administrativo que afirma ter dado 

entrada bem como esclarecer se o pedido ao órgão de transito foi 

formulado de acordo com o previsto na Resolução CONTRAN Nº 670 DE 

18/05/2017, publicado no Diário Oficial da União de 22 de maio de 2017, de 

modo a comprovar o interesse de agir, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos para analise do pedido de tutela de urgência. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-61.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMARA JOANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS 

AÇÕES: a) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo 1002208-61.2017.8.11.0001 para DECLARAR A 

NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a 

parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente 

ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) 

referente a cada contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e 

fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção 

monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo 

IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos 

juizados especiais. b) JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo nº 1002179-11.2017.8.11.0001 de recebimento 

do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de 

férias referente aos anos de 2012 a 2016; às férias de 30 (trinta) dias; e 

indenização por danos morais. De consequência, EXTINGUEM-SE os 

processos, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001208-26.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 
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identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

16.694,40 (dezesseis mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta 

centavos), referente a honorário advocatício como defensor 

dativo.Intime-se a parte exequente para que apresente a Certidão original 

no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento.Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório.Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito.Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc.Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Arquive-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 16 de 

dezembro de 2017.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS 

AÇÕES: a) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo nº 1001877-79.2017.8.11.0001 para DECLARAR 

A NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar 

a parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente 

ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) 

referente a cada contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e 

fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção 

monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo 

IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos 

juizados especiais. b) JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo nº 1001875-12.2017.8.11.0001 de recebimento 

do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de 

férias referente aos anos de 2015 a 2016; às férias de 30 (trinta) dias; e 

indenização por danos morais. De consequência, EXTINGUEM-SE os 

processos, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS 

AÇÕES: a) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo nº 1001877-79.2017.8.11.0001 para DECLARAR 

A NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar 

a parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente 

ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) 

referente a cada contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e 

fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção 

monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo 

IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos 

juizados especiais. b) JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo nº 1001875-12.2017.8.11.0001 de recebimento 

do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de 

férias referente aos anos de 2015 a 2016; às férias de 30 (trinta) dias; e 

indenização por danos morais. De consequência, EXTINGUEM-SE os 

processos, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500791-09.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CACIA DE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença, e HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

39.237,73 (trinta e nove mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e três 

centavos).Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo e comprovado o 

pagamento, arquive-se.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2017. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500689-79.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENY MALTEZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a impugnação do 

cumprimento de sentença e HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

4.247,46 (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis 

centavos).Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária.Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS 

AÇÕES: a) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo nº 1002023-23.2017.8.11.0001 para DECLARAR 

A NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar 

a parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente 

ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) 

referente a cada contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e 

fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção 

monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo 

IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos 

juizados especiais. b) JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo nº 1002086-48.2017.8.11.0001 de recebimento 

do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de 

férias referente aos anos de 2013 a 2016; às férias de 30 (trinta) dias; e 

indenização por danos morais. De consequência, EXTINGUEM-SE os 

processos, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001036-84.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

10.016,64 (dez mil dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), 

referente a honorário advocatício como defensor dativo. Intime-se a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009.Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc.Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2017.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503741-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BENEDITO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de 

R$ 55.336,73 (cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e 

setenta e três centavos).Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em 

relação aos honorários advocatícios.Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009.Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório. E, após, arquive-se com a baixa 

necessária.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques 

CamargoJuíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 

17 de dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-48.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS 

AÇÕES: a) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo nº 1002023-23.2017.8.11.0001 para DECLARAR 

A NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar 

a parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente 

ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) 

referente a cada contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e 

fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção 

monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo 

IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos 

juizados especiais. b) JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 
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formulados no processo nº 1002086-48.2017.8.11.0001 de recebimento 

do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de 

férias referente aos anos de 2013 a 2016; às férias de 30 (trinta) dias; e 

indenização por danos morais. De consequência, EXTINGUEM-SE os 

processos, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500047-43.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN DENNIS GONCALVES SALVADOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de 

R$ R$1.624,51 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um 

centavos) em desfavor do Estado de Mato Grosso. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório. E, após, arquive-se com a baixa 

necessária. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de dezembro 

de 2017.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500047-43.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN DENNIS GONCALVES SALVADOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUIABÁ , 22 

de fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 

0500047-43.2014.8.11.0001; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) Parte Autora: 

EXEQUENTE: ALLAN DENNIS GONCALVES SALVADOR Parte Ré: 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE 

MATO GROSSO SENTENÇA Numero do Processo : 

0500047-43.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALLAN DENNIS GONCALVES 

SALVADOR EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o relatório 

(conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009). ALLAN DENNIS GONCALVES SALVADOR propôs 

execução de título judicial, na qual a parte exequente postula o pagamento 

de quantia certa determinada em sentença prolatada por este Juízo, no 

valor atualizado de R$1.624,51 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e 

cinquenta e um centavos). De acordo com o Enunciado 3 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “a execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos.” (Aprovado XIII Encontro – Cuiabá e 

Alterado XIV Encontro Cuiabá/ DJ nº 9572, de 09/07/2015). A parte 

executada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. 

Passa-se ao julgamento. Compulsando os autos, verifica-se que a r. 

sentença julgou procedente os pedidos da inicial, da seguinte forma: (...) 

JULGO PROCEDENTE o pedido e, consequentemente, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso a Restituir o valor de R$ 1.061,40 (hum mil, sessenta e um 

reais e quarenta centavos), pagos indevidamente conforme comprovante 

anexado no id (59887), referente a cobrança ilegal do tributo (IPVA), 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

desde a citação, e, de correção monetária pelo mesmo índice[1], a partir 

da citação. A parte exequente apresentou o calculo (id. 5863828 - Pág. 1) 

que resultou no total de R$1.624,51 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e 

cinquenta e um centavos). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no 

valor total de R$ R$1.624,51 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e 

cinquenta e um centavos) em desfavor do Estado de Mato Grosso. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, após, arquive-se com a 

baixa necessária. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: RUA MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, 

POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 - TELEFONE: (65) 33139800

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002470-45.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LEAO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de 

R$ 9.220,66 (nove mil duzentos e vinte reais sessenta e seis 

centavos).Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos 

honorários advocatícios.Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009.Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária.Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2017.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIRA MARIA CUNHA MIRANDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS 

AÇÕES: a) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo 1001616-17.2017.8.11.0001 para DECLARAR A 

NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a 

parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente 

ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) 

referente a cada contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e 

fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção 

monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo 

IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos 

juizados especiais; b) JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo 1001267-14.2017.8.11.0001 de recebimento do 

terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias 

referente aos anos de 2012 a 2015 (integrais e proporcionais), 13º salário 

proporcional de 2012 e indenização por danos morais. De consequência, 

EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de mérito, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara da Silva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-17.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIRA MARIA CUNHA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS 

AÇÕES: a) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo 1001616-17.2017.8.11.0001 para DECLARAR A 

NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a 

parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente 

ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) 

referente a cada contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e 

fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção 

monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo 

IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos 

juizados especiais; b) JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo 1001267-14.2017.8.11.0001 de recebimento do 

terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias 

referente aos anos de 2012 a 2015 (integrais e proporcionais), 13º salário 

proporcional de 2012 e indenização por danos morais. De consequência, 

EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de mérito, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara da Silva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-04.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M.G. COUTINHO FILHO TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 23 de novembro 

de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001569-43.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, 

arquive-se. Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YVAN VENICIOS DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 
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partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR A 

NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR a parte reclamada a 

pagar a parte reclamante o valor de 8% sobre a remuneração bruta 

(correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador 

a título de FGTS) referente a cada contrato, considerando-se o período 

não prescrito, as tabelas de cálculos e fichas financeiras, acrescidos de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a 

citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, 

posteriormente, pelo IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, 

respeitando o teto dos juizados especiais. Por consequência, 

EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de mérito, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC. Intime-se a parte reclamante para apresentar as 

fichas financeiras do período não prescrito e a planilha de cálculo, para 

fins de futura execução. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 25 de novembro de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILCA FERRAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS 

AÇÕES: a) JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados no 

processo nº 1002304-76.2017.8.11.0001 consistentes na declaração de 

nulidade dos contratos, pagamento do FGTS e danos morais; b) 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados no 

processo 1002303-91.2017.8.11.0001 para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de férias e o respectivo terço constitucional calculados sobre 

45 (quarenta e cinco) dias, correspondentes aos períodos contratuais de 

23/03/2015 a 18/12/2015 e 15/02/2016 a 23/12/2016, considerando-se as 

tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas, acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, de 

correção monetária pelo IPCA-E[1], a partir de cada parcela devida, nos 

termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09. De 

consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILCA FERRAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS 

AÇÕES: a) JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados no 

processo nº 1002304-76.2017.8.11.0001 consistentes na declaração de 

nulidade dos contratos, pagamento do FGTS e danos morais; b) 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados no 

processo 1002303-91.2017.8.11.0001 para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de férias e o respectivo terço constitucional calculados sobre 

45 (quarenta e cinco) dias, correspondentes aos períodos contratuais de 

23/03/2015 a 18/12/2015 e 15/02/2016 a 23/12/2016, considerando-se as 

tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas, acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, de 

correção monetária pelo IPCA-E[1], a partir de cada parcela devida, nos 

termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09. De 

consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ARILSON DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECIDA A CONEXÃO ENTRE AS 

AÇÕES: a) JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo 1002302-09.2017.8.11.0001 para DECLARAR A 

NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a 

parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente 

ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) 

referente a cada contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e 

fichas financeiras apresentadas (até 02/2016), acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, 

correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, 

pelo IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto 

dos juizados especiais; b) JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados no processo 1002300-39.2017.8.11.0001 de recebimento do 

terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias 

referente aos anos de 2013 a 2016 e indenização por danos morais. De 

consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Tamara da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 
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que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001072-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONYRIA NADJA MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar invocada, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001163-22.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANEI FRANCISCA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando que não foi recolhido o preparo, 

intime-se a parte autora para que o faça no prazo de 48h, sob pena de ser 

considerado deserto o recurso. Após, conclusos para despacho. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0504809-05.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL AUGUSTO DREHER LIMA CAPELARI DOS SANTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando a informação dada pelo réu 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ no ID: 5852028 a respeito do cumprimento da 

obrigação de fazer, intime-se a parte Exequente para manifestar sobre a 

satisfação da obrigação de fazer e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento doa autos. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-64.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA GONCALVES TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando a informação dada pelo réu ESTADO 

DE MATO GROSSO no ID: 10092676 a respeito do cumprimento da 

obrigação de fazer, intime-se a parte Exequente para manifestar sobre a 

satisfação da obrigação de fazer e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento doa autos. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0503110-42.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARY MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

presentes embargos de declaração. Publicada no sistema Pje. Intimem-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503595-42.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando a juntada do Ofício no ID: 9593702, a 

respeito do cumprimento da obrigação de fazer, intime-se a parte 

Exequente para manifestar sobre a satisfação da obrigação de fazer e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento doa autos. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504180-94.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI DA ROCHA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Republique-se no Pje.” Intimem-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502169-29.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO BORGES DE SOUZA OAB - MT0015490A-O (ADVOGADO)

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT0010131A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. A sentença condenatória de obrigação de fazer 

consiste na nomeação da reclamante para o cargo de Professor 

Educação Básica - Perfil Língua Estrangeira/Inglês do Município de 

Jaciara/MT, nos moldes ali estabelecidos. Foi certificado o trânsito em 

julgado no dia 05/03/2015, conforme a certidão de Id. 226481. O ESTADO 

DE MATO GROSSO informou o cumprimento da decisão no Id. 526225. 

Dessa forma, satisfeita a obrigação, declara-se extinta a execução, nos 

termos dos artigos 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil. 

Publicada no PJe. Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 051, DE 21 DE FEVEREIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 3ª Vara Criminal, João Francisco Campos de Almeida, por 

intermédio do Ofício nº 03/2018-Gab. datado de 20.02.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Juan Lucas Salvador de Oliveira, portador da 

Cédula de Identidade RG - 1402820-4 SSP- MT, cadastrado no CPF 

030.458.321-99, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete II, a partir 

da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 048, DE 21 DE FEVEREIRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 2ª Vara Criminal, Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga , 

resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 21 de fevereiro de 201 8, o servidor Juan 

Lucas Salvador de Oliveira Sanches, matrícula 34082, portador da Cédula 

de Identidade RG - 1402820-4 SSP-MT, cadastrado no CPF 

030458.321-99, do cargo de Assessor de Gabinete II, da 2ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000861-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0016329A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1004146-22.2016 Ação: Sustação de Leilão. Autor: Emerson Gomes 

Freitas. Réu: Banco Santander (Brasil) S/A. Vistos. Aguarde-se a 

audiência designada para o dia 15.03.2018, às 14:00 horas, no autos 

1002078-02.2016.811.0003. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

25/Outubro/2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000861-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0016329A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1004146-22.2016 Ação: Sustação de Leilão. Autor: Emerson Gomes 

Freitas. Réu: Banco Santander (Brasil) S/A. Vistos. Aguarde-se a 

audiência designada para o dia 15.03.2018, às 14:00 horas, no autos 

1002078-02.2016.811.0003. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

25/Outubro/2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENY BORGES SOARES (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a devolução da Carta Precatória de ID 

11688882.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002787-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)
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KAREN SILVA NUNES OAB - MT22755/O (ADVOGADO)

ALINE LUCIANA DA SILVA OAB - SP329934 (ADVOGADO)

JOSUEL DA SILVA JUNIOR OAB - MT17954/E (ADVOGADO)

ISABELA ALVES BUOSI OAB - MT20756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA FAZENDA FELICIDADE LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerer o que de direito, tendo em vista o decurso de prazo 

para cumprimento voluntário da obrigação (certidão id 11883396).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005117-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON WURZIUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SERGIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005117-07.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Weverton Wurzius. Executado: Carlos Sérgio da Silva. Vistos etc... 

Analisando os termos dos petitórios de (id.9678840) e (id.11580500), hei 

por bem em acolher a pretensão do exequente, com fulcro no artigo 860 

do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. Após, intime-se 

o devedor da penhora, com fulcro no artigo 841 do CPC. Cumpridas as 

determinações supra, dê-se vista ao exequente para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

22 de fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009773-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO NUNES CABETTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009773-70.2017 Ação: Indenizatória Autor: Nélio Nunes Cabette. Ré: 

Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. Vistos etc... 

NÉLIO NUNES CABETTE, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de SANTA 

CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS. 

Devidamente citada, apresentara defesa e, instada a se manifestar, a 

autora impugnou-a, 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, 22 

de fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010432-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VANDERLEI DE LIMA LOPES (REQUERIDO)

 

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 : 

1010432-79.2017.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ANTONIO VANDERLEI DE LIMA LOPES Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por 

OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de 

ANTONIO VANDERLEI DE LIMA LOPES, ambos qualificados nos autos. De 

início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a irregularidade 

supramencionada, 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). Noticia a exordial que, o autor concedeu ao réu 

um financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, 

relata que o requerido se tornou inadimplente com as parcelas em seus 

respectivos vencimentos. À luz destes fatos, o requerente pugna, 

liminarmente, pela busca e apreensão do veículo descrito acima, que se 

encontra em poder do polo passivo, clamando para ser depositado em 

suas mãos. Pleiteia pelo pagamento da integralidade da dívida no prazo de 

05 (cinco) dias, e, caso queira, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, 

sob pena de revelia. É o breve relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o Requerente cumprido este 

requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual (ID 11219916), bem como a notificação da mora (ID 
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11219918). Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos 

pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Nos termos do 

artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, comprovada a mora do devedor, o 

caso é de se deferir liminarmente a medida, determinando a busca e 

apreensão do bem supramencionado. Assim, presentes os requisitos 

autorizadores que ensejaram o presente pedido, tendo em vista a 

demonstração da mora, conforme Notificação Extrajudicial, tomando assim 

ciência dos débitos vencidos e não pagos, DEFIRO a medida liminar de 

busca e apreensão, autorizando que o veículo fique em depósito com 

pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio depositário fiel do bem o 

Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré para, querendo, em 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade da dívida, segundo os 

valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem como, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena de revelia (§ 3º, art. 

3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º e 2º do CPC/15, bem 

como o arrombamento e a requisição de força policial, nos termos do art. 

536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000226-69.2018.8.11.0003

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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO KERN (EXECUTADO)

ELENIR VANDA COPETTI KERN (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: NOVA AURORA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001226-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELI TEODORO VARGA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para proceder a DISTRIBUIÇÃO da 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA para cumprimento e, em sendo o caso, 

VIA PJE, conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 

2017- CGJ DAPI.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008382-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA JULIANA HEBERLE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca do 

AR de ID 11563793, tendo em vista que a assinatura aportada no 

comprovante é de terceiro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005302-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATUREZA AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS OAB - MT4112 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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 : 

1005302-11.2017.8.11.0003 REQUERENTE: NATUREZA AGRICOLA LTDA - 

ME REQUERIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por 

NATUREZA AGRÍCOLA LTDA em desfavor de BANCO SANTANDER 

BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Na oportunidade 

da audiência inaugural de conciliação, as partes celebraram acordo, 

pugnando por sua homologação, consoante termo acostado ao ID 

9945109. A parte demandada comprovou no ID 10311833 o pagamento da 

importância de R$ 3.940,00 (três mil novecentos e quarenta reais), a título 

de danos morais, depositada em favor da parte autora. Por outro lado, a 

parte autora noticiou, no ID 10722902, que a requerida não cumpriu a parte 

do acordo em que se responsabilizava em proceder à baixa do gravame 

junto ao DETRAN. Por meio da decisão de ID 9945949, este juízo 

homologou a avença entabulada e, diante do noticiado descumprimento 

parcial do acordo, oportunizou que a parte requerida, no prazo de 03 

(três) dias, procedesse à baixa do gravame incidente no veículo descrito 

na exordial, o que não foi atendido pela parte demandada. Por meio da 

petição de ID 11775969, a parte autora requereu a condenação do Banco 

Requerido ao pagamento da multa diária por descumprimento da aludida 

determinação, no valor total de R$13.000,00 (treze mil reais), bem como 

requereu a expedição de ofício ao DETRAN/MT para a baixa do gravame 

inserido pelo demandado. Contudo, analisando detidamente os autos, 

verifico que os petitórios formulados pela parte autora no ID 11775969 não 

merecem acolhimento, uma vez que, no termo de audiência de ID 9945109, 

as partes acordaram que, no caso de descumprimento, o acordo 

entabulado seria desconsiderado, retornando o processo ao status quo 

ante. Desse modo, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contestar a ação, impulsionando o feito em seguida. 

Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000413-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA FLORES FARIAS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: SÃO JOSÉ DO 

POVO/MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000444-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CANDIDO CAMARGO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 
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na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: GRANVILE I e 

SAGRADA FAMÍLIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004646-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DA SILVA SIQUIERI (RÉU)

GIVANILDO SIQUIERI (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência ID 11403649, no prazo legal, vez que a mesma foi 

recebida por pessoa diversa daquela da sua finalidade (citação da parte 

requerida Beatriz Silva Siquieri).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009930-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARY LUCIA MORESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Beatriz Machado (RÉU)

LAURA ROSA DA SILVA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca 

das Correspondências Devolvidas IN's 11404129 e 11497769, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000582-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LUISA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000582-64.2018.8.11.0003 AUTOR: LUZIA LUISA DE OLIVEIRA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Diante do noticiado segundo descumprimento da liminar concedida nestes 

autos, considerando que o juiz poderá determinar as medidas que 

considerar adequadas para efetivação da tutela provisória (art. 297, 

CPC/15), DETERMINO que o Oficial de Justiça proceda à condução do 

funcionário da empresa demandada, para que realize a imediata religação 

do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora da 

demandante, sob pena de responsabilidade pessoal daquele que, 

recebendo esta ordem e tendo poderes para tanto, deixar de cumpri-la. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE, INCLUSIVE EM 

PLANTÃO JUDICIÁRIO. Rondonópolis/MT, 22 de fevereiro de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002986-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(RÉU)

GILBERTO PIOVEZAN PEZZIN (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008091-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TELES DAMACENA (RÉU)

EDINALVA MARIA DOS SANTOS BATISTA (RÉU)

RENE BONFIM BATISTA (RÉU)

PONCIANO DE ARRUDA PEREIRA (RÉU)

ANTONIO MANOEL SOUTO XAVIER (RÉU)

R B DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000955-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON NEVES DA MAIA (EXECUTADO)

CLEUZA MOREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

INFOGRAF COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008783-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDESON GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008783-79.2017.8.11.0003 Vistos etc. A Lei nº 13.043/14, 

alterou, em parte, as disposições do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 

911/69, ao estabelecer que “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” e, com base na nova orientação 

jurisprudencial compreende que se trata do pagamento das prestações 

vencidas, vincendas e seus acréscimos. Veja-se: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. 1. 

A jurisprudência do STJ possui entendimento assente de que com o 

advento da Lei nº 10.931/2004, cinco dias após a execução da liminar a 

propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, não havendo 

que se falar em purgação da mora, pois independentemente de percentual 

mínimo de adimplemento, o devedor tem que pagar a integralidade do 

débito remanescente, ou seja, as parcelas vencidas e as vincendas. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no REsp: 

1446961 MS 2014/0077199-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Data de Julgamento: 22/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de 
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Publicação: DJe 02/06/2014)” (grifo ausente no original) Desta forma, 

flagrante a elisão da mora pelo requerido, razão pela qual, revogo a liminar 

proferida e determino a restituição do veículo apreendido (Num. 

10775792), em favor do demandado, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ato 

contínuo, remeta os autos à contadoria judicial para apuração do saldo 

devedor, o qual deverá ser apurado levando-se em consideração as 

parcelas vencidas e os consectários legais, inclusive as custas e 

honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial e no presente 

caso, a existência de saldo remanescente, tendo em vista o depósito 

realizado pelo réu (Num. 11783299). Assim, caso seja apurado saldo 

remanescente, expeça guia para depósito na Conta Única. Defiro o pedido 

do réu de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. Após, intime o autor para manifestar acerca da petição e 

documentos apresentados pelo requerido. Expeça com urgência o 

mandado de restituição do veículo. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 22 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006121-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PINHEIRO BARRETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXECUTADO)

MARCOS LEAO CAVALCANTE (EXECUTADO)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007983-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LELES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008348-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. S. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

SILVANIA SILVA DE MORAES FENGLER OAB - 910.950.341-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004081-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR VILELA DE MORAES SILVA (EXEQUENTE)

Espólio de Ermenésio Vilela de Moraes (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA PACHECO OAB - MT10020/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA VIEIRA DE MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003615-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALI KHALIL ZAHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORVIC DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE CEREAIS LTDA - ME 

(RÉU)

VICTOR ELIAS DA COSTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006069-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006069-49.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime a parte 

autora para querendo, apresentar impugnação sobre a petição e 

documentos juntados no Id. 10422563 - página 01/18 e Id. 10422579 - 

página 01/10, no prazo legal. Rondonópolis-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002881-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE PARA, QUERENDO, MANIFESTAR 

ACERCA DA IMPUGNAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005741-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (RÉU)

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO)

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1005741-56.2016.8.11.0003 Visto em Correição. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de setembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005741-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (RÉU)

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO)

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1005741-56.2016.8.11.0003 Visto em Correição. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de setembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004160-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA ENIR PEREIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11881285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004365-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11881605

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004576-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANGRICH TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001397-32.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ERICK SANTOS ABES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. DE SOUSA PEREIRA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

11881871

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003920-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR ARAUJO PATRIAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO)

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

11882128

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007829-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIFA SARA DE CARVALHO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO)

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0007206A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006141-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO 03416383150 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006018-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY KAROLINE VIEIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007484-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GOMES DE CASTRO (AUTOR)

PATRICIA GOMES DE CASTRO (AUTOR)

MARILZA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001112-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANNILO ALMEIDA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDREIRA CARRASCOZA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001112-68.2018.8.11.0003 AUTOR: DANNILO ALMEIDA DA CUNHA RÉU: 

PEDREIRA CARRASCOZA LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

onde a parte autora sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de 

forma indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida 

a qual não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela 

para que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do 

rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 
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dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o 25 de Abril de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

A O GOTARDO & CIA LTDA (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO OAB - SP302578 

(ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (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 : 

1006062-57.2017.8.11.0003 AUTOR: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, 

AMW AGROPECUARIA LTDA RÉU: CREDORES, A O GOTARDO & CIA 

LTDA, UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BRADESCO S.A., MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. Vistos e examinados. 1 – HOMOLOGO 

o acordo celebrado entre a recuperanda e o administrador judicial, tendo 

por objeto os honorários deste. Dê-se ciência do Ministério Público. 2 – 

Intime-se o administrador judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre as alegações contidas na petição da recuperanda (Id. 

11548878). Em seguida, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002327-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (RÉU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

OUTROS (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 (ADVOGADO)

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Procurador Geral do Município de Rondonópolis (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002327-16.2017.8.11.0003 AUTOR: SCALEZ - COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, RK COMERCIO E DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA - ME RÉU: OUTROS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 
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BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S/A, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT, BANCO RODOBENS S.A., PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., RAIZEN 

COMBUSTIVEIS S.A. Vistos e examinados. 1. DO ACORDO REFERENTE 

AOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. Aportou aos autos 

petição (Id. 7295493) referente a acordo celebrado entre a recuperanda e 

o administrador judicial, tendo por objeto os honorários deste. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do pacto. Desta 

feita, HOMOLOGO o acordo celebrado, devendo os honorários do 

administrador judicial serem pagos na forma avençada. 2. DA 

REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. Publicado o edital 

contendo o plano de recuperação judicial da recuperanda, aportaram aos 

autos várias objeções dos credores. Deste modo, CONVOCO a realização 

de assembleia geral de credores para deliberar acerca do plano de 

recuperação judicial. Intime-se o administrador judicial para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, indique data, horário e local para a realização do 

conclave, haja vista que não há mais tempo hábil para o cumprimento de 

todos os atos necessários antes das datas assinaladas na petição de Id. 

10541418. Em seguida, providencie-se a publicação de todos os editais 

necessários, observando com acuidade as disposições da Lei 

11.101/2005. 3. DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

BLINDAGEM. Requereu a recuperanda (Id. 10237380) a prorrogação do 

prazo de blindagem, asseverando, em breve síntese, que não foi a 

responsável pelo retardamento do procedimento e que a prorrogação se 

faz necessária para a garantia econômica da empresa e o cumprimento de 

sua função social. Intimado, o administrador judicial opinou pelo 

deferimento do pedido formulado (Id. 10541418). O Douto representante 

do Ministério Público também se manifestou pelo acolhimento do pleito da 

recuperanda (Id. 11727456). DECIDO. O pedido de prorrogação do prazo 

de blindagem formulado pela devedora merece deferimento, haja vista que, 

conforme nota-se do processo de recuperação judicial, a recuperanda 

tem atendido a todas as determinações judiciais e as previsões da 

legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do 

feito. Inicialmente cumpre consignar que, acerca do prazo de blindagem, a 

Lei nº 11.101/2005 é forte em assentar que o interregno de 180 dias não 

poderá ser prorrogado. Vejamos, in verbis: “Art. 6º. A decretação da 

falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em 

face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário. (...) § 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o 

caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável 

de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento 

da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito 

dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 

independentemente de pronunciamento judicial”. Porém, há que se 

registrar que tanto a doutrina como a jurisprudência tem mitigado o rigor 

desse prazo, em homenagem aos princípios basilares de preservação da 

empresa. Nesse sentido, o entendimento do STJ: “CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS 

DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. DESFAZIMENTODO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 

(...) 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a 

prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em 

face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6º, § 

3º, da Lei n. 11.101/2005. (...).” (STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – 

Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi– Julgado em 12/06/2013). 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO 

TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO 

DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES 

AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, 

POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. 1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e 

execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no 

art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as 

peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que 

diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que 

não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na 

aprovação do plano de recuperação que apresentou. 2 - ... . AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (STJ – Segunda Seção – 

AgRg no CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi– 

Julgado em 10/11/2010). O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso perfilha pela mesma vereda: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL- 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, DA LEI Nº 

11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – 

POSSIBILIDADE – ATRASO NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES – MOTIVOS INERENTES À PRÓPRIA ESTRUTURA DO 

JUDICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o 

entendimento consolidado pelo Enunciado nº 42, da 1ª Jornada de Direito 

Comercial do CJF (Conselho da Justiça Federal) e os julgados do STJ, “o 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6º, § 

4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – 

PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO 

PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE 

CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4º do art. 6º da 

Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, 

a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite 

a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes 

à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. 

Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de 

blindagem”. (AI 87153/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado 

no DJE 26/08/2015). “RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – 

SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE – 

ATRASO NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – 

MOTIVOS INERENTES À PRÓPRIA ESTRUTURA DO JUDICIÁRIO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento 

consolidado pelo Enunciado nº 42, da 1ª Jornada de Direito Comercial do 

CJF (Conselho da Justiça Federal) e os julgados do STJ, “o prazo de 

suspensão previsto no art. 6º, § 4º da Lei n°. 11.101/2005 pode 

excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder 

ser imputado ao devedor.” (...)”. (AI 116192/2014, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014). “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO 

ALÉM DOS 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ASSEMBLÉIA GERAL DOS 

CREDORES – REALIZAÇÃO – NECESSIDADE - PRETENSÃO RECURSAL 

EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - DECISÃO DO 

RELATOR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Embora 

realmente haja a vedação da prorrogação do prazo de blindagem, o rigor 

do referido dispositivo de lei deve ser mitigado quando plausível a 

necessidade de prorrogação do prazo, além dos 180 (cento e oitenta) dias 

iniciais, conforme demonstrado, na espécie. (...)”. (AgR 138240/2014, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014). “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERE A 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 6º, § 4º, 

DA LEI Nº. 11.101/2005 - POSSIBILIDADE - PROJETO LEI SENADO - PLS 

Nº. 248 - ANÁLISE CASO A CASO – COMPLEXIDADE DO PROCESSO DE 

RECUPERAÇÃO - PENHORA E MULTA - MATÉRIA SUB JUDICE EM OUTRO 

RECURSO - DESCABIMENTO DE ANÁLISE - RECURSO DESPROVIDO. 

Mostra-se razoável a prorrogação dos efeitos decorrentes da blindagem 

definida no art.6º, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, se, após análise do Juízo, 

verificar-se a complexidade do processo, bem como que a recuperanda 

está se reerguendo, que os administradores estão envolvidos com a 

recuperação e que o administrador judicial está desempenhando seu papel 

de forma clara, fazendo com que tudo caminhe a bom termo, muito mais 

ainda se não há indícios de que a recuperanda tenha concorrido para o 

retardamento do feito. Inclusive, já se encontra em trâmite no Senado 

Federal, projeto - PLS nº. 248 - visando alteração do art. 6o, §4°, da Lei 

11.101/2005, a fim de possibilitar a prorrogação da blindagem devido à 

exiguidade de prazo, com a finalidade de evitar danos à própria 

recuperanda, cuja proteção é a manutenção ou tentativa de soerguimento 

da empresa em recuperação, com todas as consequências sociais e 

econômicas daí decorrentes, como por exemplo: a preservação de 

empregos, o giro comercial da recuperanda e a geração de renda e de 

tributos”. (...)”. (AI 60808/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 
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03/12/2014). Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de 

recuperação judicial e a ausência de culpa da devedora no retardamento 

do feito; considerando que, conforme relatou o administrador judicial, a 

devedora está dando continuidade às suas atividades empresariais de 

forma satisfatória, mostrando-se empenhada com a recuperação; e tendo 

em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo 

de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, 

entendo que os pedidos de redesignação do conclave e prorrogação do 

prazo de blindagem comportam deferimento. Assim, acolho o pedido 

formulado PRORROGANDO O PRAZO DE BLINDAGEM da devedora até a 

realização da assembleia geral de credores. Expeçam-se os necessários 

editais, e tudo o mais que seja determinado pela Lei 11.101/2005. 

Intimem-se os devedores, o administrador judicial, todos os credores e 

interessados. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001097-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ELIAS FARAH JUNIOR OAB - SP176700 (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005325-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR)

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O (ADVOGADO)

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores elencados no Art. 51, III (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO HOMEM DE MELO OAB - MT0006613A (ADVOGADO)

LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO OAB - MT4118/B (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAN TONDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005325-54.2017.8.11.0003 AUTOR: O CIMENTAO COMERCIO DE 

MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, NADIA 

CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME RÉU: CREDORES ELENCADOS NO 

ART. 51, III, BANCO DO BRASIL S.A, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT Vistos e examinados. 1 - Providencie a publicação dos editais 

contendo a lista de credores apresentada pelo administrador judicial (Id. 

11835610) e o aviso do recebimento do plano de recuperação judicial 

apresentado pela recuperanda (Id. 10333175) observando todos os 

comandos já inseridos no despacho inicial deste processo e as 

disposições concernentes contidas na Lei 11.101/2005. 2 - Intime-se o 

administrador judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

sobre o pedido formulado pela recuperanda na petição de Id. 11612170. 

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para que, no 

prazo legal, também se manifeste sobre os requerimentos da devedora. 

Após, tornem conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008659-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURA DA COSTA DOMINGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação e documentos juntados.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003947-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO (AUTOR)

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR)

CARVALHO & MANHANI DE CARVALHO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON SCHERER (RÉU)

ELIENE XAVIER (RÉU)

TELMAC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (RÉU)

MINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

JM INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRELI - ME (RÉU)

J. A. INDUSTRIA DE FURGOES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 

EPP (RÉU)

AGNALDO XAVIER (RÉU)

LUIZ ROBERTO BRANDT - ME (RÉU)

HELLITON XAVIER DE JESUS (RÉU)

C. M. PASINI - BALANCAS - ME (RÉU)

COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA (RÉU)

HAMILTON BEZERRA CAVALCANTE (RÉU)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (RÉU)

ZYMMER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

D.F COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 

ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

SCHERER COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

COMMERSUL PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (RÉU)

ANGELA CRISTINA VICENTE (RÉU)

REALMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP (RÉU)

GEBERT & CIA LTDA - EPP (RÉU)

RODABRAS INDUSTRIA BRASILEIRA DE RODAS E AUTOPECAS LTDA 

(RÉU)

VANDERSON XAVIER DOS SANTOS (RÉU)

ZM DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME 

(RÉU)

JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A (RÉU)

ALESSANDRA JOSINEIDE KAMISKA BIANCHI RIBEIRO ARTEFATOS DE 

BORRACHA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ OAB - GO4606 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003947-63.2017.8.11.0003 AUTOR: CARVALHO & MANHANI DE 

CARVALHO LTDA - EPP, JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO, SUELY 

MARIA MANHANI DE CARVALHO RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, 

HAMILTON BEZERRA CAVALCANTE, ELIENE XAVIER, AGNALDO XAVIER, 

VANDERSON XAVIER DOS SANTOS, ANGELA CRISTINA VICENTE, D.F 

COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME, 

JM INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRELI - ME, LUIZ 

ROBERTO BRANDT - ME, ZM DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS EIRELI - ME, REALMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP, 

COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA, MINAS DISTRIBUIDORA DE 

PECAS AGRICOLAS LTDA - ME, EWERTON SCHERER, RODABRAS 

INDUSTRIA BRASILEIRA DE RODAS E AUTOPECAS LTDA, ALESSANDRA 

JOSINEIDE KAMISKA BIANCHI RIBEIRO ARTEFATOS DE BORRACHA - ME, 

COMMERSUL PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., 

SCHERER COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME, C. M. PASINI - 

BALANCAS - ME, ZYMMER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, TELMAC 

COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, J. A. INDUSTRIA DE 

FURGOES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - EPP, HELLITON XAVIER 

DE JESUS, GEBERT & CIA LTDA - EPP, WEISS & NAKAYAMA LTDA, 

JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A Vistos e examinados. 1 - 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre a recuperanda e a administradora 

judicial, referente aos honorários desta. 2 - Considerando que foi 

apresentada objeção ao plano de recuperação da recuperanda, 

CONVOCO A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES. 

Intime-se a administradora judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique data, horário e local para a realização do conclave. Após, 

proceda-se com a publicação de todos os editais necessários, 

observando os comandos já contidos no despacho inaugural e as 

disposições concernentes da Lei 11.101/2005. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, dando-se ciência de tudo ao 

órgão ministerial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008959-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005610-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001216-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora e do requerido, para no prazo legal 

impugnar a contestação e documentos juntados pelo Denunciado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008065-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI CAZAROTTO RODRIGUES PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000288-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ESCOSSIO DUMONT NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008037-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA STRONA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação da parte 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

A O GOTARDO & CIA LTDA (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO OAB - SP302578 

(ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1006062-57.2017.8.11.0003 AUTOR: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, 

AMW AGROPECUARIA LTDA RÉU: CREDORES, A O GOTARDO & CIA 

LTDA, UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BRADESCO S.A., MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. Vistos e examinados. 1 – HOMOLOGO 

o acordo celebrado entre a recuperanda e o administrador judicial, tendo 

por objeto os honorários deste. Dê-se ciência do Ministério Público. 2 – 

Intime-se o administrador judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre as alegações contidas na petição da recuperanda (Id. 

11548878). Em seguida, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005981-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MUNIESA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000558-36.2018.8.11.0003

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 - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILEZIA JOVITA SOUZA HERINGER DAMACENO (EXECUTADO)

 

Intimação do autor para manifestar acerca da certidão negativa do Oficial 

de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004414-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004414-42.2017.8.11.0003 AUTOR: RUTE VIEIRA DE 

SOUZA Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

MT19177/O RÉU: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - 

CEMAT Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - MT0020191S 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 
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primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005252-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULINO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRACI VASCONCELOS DE MELO OAB - 318.308.541-00 (PROCURADOR)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007792-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA OAB - MT21728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação e responder à reconvenção e documentos juntados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006132-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1006132-74.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JOSE ROBERTO SOUZA 

NASCIMENTO REQUERIDO: OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME Vistos e 

examinados. Certifique-se a tempestividade e associe aos autos a que se 

referem, tornando posteriormente a conclusão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000841-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABIZOEL IZIDORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR MARTINS SANTEIRO OAB - GO12544 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000841-59.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ABIZOEL IZIDORO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ALEXANDRE AUGUSTIN Vistos e examinados. 

Certifique-se a tempestividade e associe aos autos a que se referem, 

tornando posteriormente a conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000930-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000930-82.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JOSE DE RIBAMAR 

RODRIGUES REQUERIDO: OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME Vistos e 

examinados. Certifique-se a tempestividade e associe aos autos a que se 

referem, tornando posteriormente a conclusão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007517-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1007517-57.2017.8.11.0003 REQUERENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE 

PETROLEO S.A. REQUERIDO: SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA Vistos e examinados. Certifique-se a tempestividade e 

associe aos autos a que se referem, tornando posteriormente a 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004189-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANICLAI DO PRADO BESERRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Neves Vilela Pires OAB - MT14262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004189-56.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a proposta 

de acordo formulada pela parte demandada (ID: 11843869), manifestem-se 

a parte autor e o representante do Ministério Público, no prazo legal. 2. 

Após, com as manifestações suprarreferidas, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000344-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIZA PANES DO REGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAUNILDA BISERRA (REQUERIDO)

VALDINEY BISERRA BUCELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000344-79.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o parecer 

ministerial ID: 10992232, determinando que uma assistente social do juízo, 

imediatamente, elabore relatório pormenorizado das condições da parte 

demandada. 2. Em seguida, com a juntada do relatório, abra-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público. 3. Após, conclusos para 

sentença. 4. Intime-se. 5. Notifique-se o Ministério Público. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008194-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO BATISTA RODRIGUES OAB - MT18453/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY GLEICE GARCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008194-87.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante a patente animosidade entre os litigantes, por prudência, efetivou-se 

consulta via sistema de busca processual do sítio eletrônico do TJMT, 

oportunidade em que se verificou a existência de medida protetiva em 

trâmite naquele juízo, qual seja, Medida Protetiva de Cód. 665284, em que 

figuram como partes os mesmos litigantes do caso em apreço. 2. Destarte, 

nota-se que a competência para processar o presente feito é da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme 

ressai do art. 14, da Lei Maria da Penha, uma vez que esta possui 

competência híbrida, ou seja, pode processar tanto feitos cíveis como 

criminais, sendo que a existência de feito em que se estabeleceram 

medidas protetivas em favor de uma das partes, nos termos da Lei n. 

11.340/2006, atrai para aquela Vara Especializada a competência para 

processar os demais feitos que tratam de interesses das mesmas partes. 

3. Nesse sentido, é pacífica também a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso acerca da competência exclusiva da Vara de 

Violência Doméstica para o processamento e julgamento das causas 

cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE 

FAMÍLIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NA VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - INCIDÊNCIA DO 

ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - 

REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. É 

incompetente o Juízo da Vara de Família nas causas que envolvem a 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista 

que consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, as Varas Especializadas 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher acumularão 

competência cível e criminal para conhecer, processar e julgar demandas 

dessa natureza.” (TJ/MT – Agravo de Instrumento n.° 42373/2011, Rel. 

Des. Clarice Claudino da Silva). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

PARTILHA DE BENS – CONEXÃO COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA 

AJUIZADA ANTERIORMENTE – NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – 

COMPETÊNCIA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

E FAMILIAR CONTRA A MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É 

competente para processar e julgar a ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher, porque conexa 

com medida protetiva de urgência, estipulada em razão de violência 

doméstica. O art. 14 da Lei nº 11.340/2006 determina o acúmulo da 

competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar 

lides desta natureza, ante o caráter híbrido dessas varas especializadas. 

A “Lei Maria da Penha” visa proteger integral e ininterruptamente a mulher 

que sofrer algum tipo de agressão e violência no âmbito doméstico, de 

modo a se prevenir nova violência, concedendo uma maior proteção à 

mulher vítima de agressão.” (TJ/MT, CC 48373/2013, Relator Des. 

Sebastião Barbosa Farias, J. 03/10/2013) 4. Entrementes, insta salientar 

que a competência especial afasta a competência atribuída a este juízo, 

como forma de evitar-se que as decisões prolatadas nas ações cíveis 

sejam conflitantes com as medidas adotadas na Vara de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, o que por certo atingiria 

reflexamente direitos substanciais da vítima. 5. Por oportuno, transcrevo o 

seguinte precedente: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 

2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GUAPORÉ E JUÍZO DA 1ª VARA 

JUDICIAL DA COMARCA DE GUAPORÉ. MEDIDA PROTETIVA DA LEI N.º 

11.340/06 E AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. Se o procedimento 

regulamentado pela Lei nº 11.340/06, foi proposto anteriormente e nele já 

foram deferidas as medidas protetivas, mostra-se adequado o 

processamento e o julgamento da ação de guarda de menor pelo mesmo 

Juízo, a fim de evitar decisões conflitantes, mormente diante do fato de 

que a ação de guarda pretende desconstituir as medidas de proteção lá 

deferidas. Conflito desacolhido.” (Conflito de Competência N.º 

70050886282, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 06/09/2012) 6. A 

regra prevista na Lei Maria da Penha é clara e incisiva ao reunir em um 

único e diferenciado juízo todas as causas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, visando o julgamento célere e eficaz 

das referidas demandas, haja vista que a ação que envolva violência 

doméstica deve ser processada e julgada simultaneamente com a medida 

protetiva que tramita naquele juízo. 7. Assim, sendo aquele o juízo 

competente, deveria processar e julgar a presente ação conjuntamente, 

ao mesmo tempo que julgou a medida protetiva, para que possa ser 

entregue a prestação jurisdicional, às partes, concomitantemente. 8. De 

mais a mais, importante ressaltar que a absolvição do réu na parte penal 

ou a extinção das medidas de proteção não tornam incompetente o juízo 

da violência doméstica para a solução do conflito cível, que teve sua 

jurisdição ali fixada pelas medidas protetivas que, ademais, podem ser 

suscitadas novamente a qualquer instante. 9. Com efeito, a Lei n.º 

11.340/2006 visa proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer 

algum tipo de violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão. 

10. Dessa forma, fica claro que o objetivo da legislação especial é garantir 

a eficácia das medidas de proteção aplicadas, evitando a prática de novos 

atos de violência contra a vítima, certamente ainda em estado de 

vulnerabilidade enquanto houver a pendência de julgamento de lide 

envolvendo o agressor e sua pessoa, como é o caso dos autos. 11. 

Diante disso, a manutenção da competência para o julgamento da 

demanda familiar perante o juízo da Violência Doméstica possibilita ao 

magistrado que manteve contato mais próximo aos litigantes, relativamente 

aos atos de violência eventualmente praticados, maiores elementos no 

trato de questões cíveis, viabilizando, assim, decisões que melhor 

atendam as peculiaridades que envolvem o relacionamento entre as 

partes, evitando decisões conflitantes. 12. Ademais, a competência é 

determinada em virtude da matéria, sendo irrelevantes quaisquer 

alterações de fato ou de direito ocorridas no decorrer o processo, e, 

frise-se, a competência da Vara de Violência Doméstica é absoluta, não 

podendo esta delegar para outrem competência que lhe cabe. Senão 

vejamos: “EXTORSÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. 
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POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO CRIME QUE ATRAIU A COMPETÊNCIA 

PARA A JUSTIÇA FEDERAL (FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO) E 

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONCUSSÃO. IRRELEVÂNCIA. ART. 81 

DO CPP (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). PRECEDENTES DO STJ. 

PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. 

Estabelecida a competência da Justiça Federal em face da conexão entre 

crimes da competência estadual e federal, encerrada a instrução criminal, 

a absolvição ou a desclassificação quanto ao delito que atraiu a 

competência para a Justiça Federal não retira a sua competência para 

apreciar as demais imputações. Art. 81 do CPP. Precedentes do STJ: CC 

34.321/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJU 26.03.07, CC 

32.458/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 02.03.05 e HC 72.496/SC, 

Rel. Min. Felix Fischer, DJU 14.05.07. 2. HC denegado, em consonância 

com o parecer ministerial.” (HC 112.990/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 29/10/2009). 13. Assim, a toda evidência, 

este juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente ação, pois se trata de incompetência em razão da matéria, 

portanto, incompetência absoluta. 14. Ademais, a incompetência absoluta 

deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, independentemente de exceção (art. 64, § 1º, do CPC). 

15. Com tais fundamentos, reconheço o vazio de competência por parte 

deste juízo para conhecer, processar e julgar o presente feito, 

determinando a imediata remessa dos autos, com as nossas homenagens, 

ao juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher desta Comarca, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. 16. Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente visando imprimir a devida celeridade 

processual, evitar prejuízos às partes e ante o entendimento sólido 

consolidado quanto ao tema no e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 17. 

Porém, caso o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher entenda por bem suscitar o conflito negativo de 

competência, serve a presente decisão como razões de conflito, devendo 

a Secretaria adotar as providências necessárias a seu cargo. 18. 

Intime-se. 19. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 

de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE ARAUJO PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA PORTO DE MOURA (RÉU)

 

Processo PJE nº 1002684-30-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter BRUNA 

PORTO DE MOURA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por ROSILDA DE ARAUJO PORTO, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandada em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 22 de fevereiro de 

2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE ARAUJO PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA PORTO DE MOURA (RÉU)

 

Processo PJE nº 1002684-30-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter BRUNA 

PORTO DE MOURA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por ROSILDA DE ARAUJO PORTO, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandada em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 22 de fevereiro de 

2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE ARAUJO PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA PORTO DE MOURA (RÉU)

 

Processo PJE nº 1002684-30-2016.8.11.0003. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: VISTOS. (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter BRUNA 

PORTO DE MOURA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por ROSILDA DE ARAUJO PORTO, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da interditanda. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandada em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 22 de fevereiro de 

2018.Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE ARAUJO PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA PORTO DE MOURA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER A SENHORA ROSILDA DE 

ARAÚJO, NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE CURATELA 

DEFINITIVA.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005991-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER A SENHORA ANA PAULA, NA 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA 

COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE GUARDA DEFINITIVA, CASO 

HAJA INTERESSE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002576-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. D. C. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEBORA MACHADO DA SILVA OAB - 025.586.561-98 (REPRESENTANTE)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR PARA APRESENTAR 

SUAS MEMORIAIS FINAIS, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, EM 

CONFORMIDADE COM O R. DESPACHO DE ID. 1167607.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005823-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA DA COSTA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. C. O. (RÉU)

JON LENNON LIMA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do Escritório Modelo UNIJURIS, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da parte 

requerida, para fins e prazo do artigo 752, do Código de Processo Civil, 

nos termos da decisão transcrita: "Vistos etc., 1. A teor da emenda à 

inicial operada pela parte autora no ID 10718452, proceda-se a inclusão da 

menor K. da C. O. no polo passivo da ação, efetuando-se as retificações 

necessárias junto ao Sistema e na capa dos autos.2. Ademais, registro a 

pendência de apresentação da certidão de nascimento da autora, 

conforme determinação contida no decisum acostado no ID 9575603.3. Por 

fim, considerando-se o patente conflito de interesses da autora e de sua 

prole, ora requerida, nomeio curador especial à menor K. da C. O., o 

Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da mesma, forte no 

quanto disposto no art. 72, I, do CPC. Dê-se vista dos autos ao curador 

ora nomeado pelo prazo de 15 dias para manifestar-se, bem como 

apresentar requerimentos que entender necessários à apuração da 

verdade real. Após, abra-se vista a parte autora e ao Ministério Público e, 

em seguida, renove-se a conclusão. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005341-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

DAIANY FERNANDA DOURADOS DE OLIVEIRA OAB - 031.303.911-93 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. D. S. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER A SENHORA DAIANY 

FERNANDA, NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE GUARDA 

DEFINITIVA, CASO HAJA INTERESSE.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005436-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSSON XAVIER SILVA (REQUERENTE)

SUZIANY REGINA RAMOS MATHEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO OAB - MT7164/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

INTIMAÇÃO da patrona da requerente para fazer a parte autora 

comparecer na Secretaria da 2ª vara de Família e Sucessões a fim de 

assinar termo de guarda, no prazo de 05 (cinco) dias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002969-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE VELOSO RAHAL GEISENDORF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1002969-86.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ELIANE VELOSO RAHAL GEISENDORF VISTO Intime-se o 

advogado RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS para, no prazo de 

cinco (05) dias, juntar novamente os documentos de fls. 94/123, porque 

os que foram juntados estão absolutamente danificados, impedindo a 

leitura deles. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de fevereiro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 009/2018-DF

A EXMA. DRA. DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS, JUÍZA DE DIREITO E 

DIRETORA DO FORO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, DA COMARCA DE 

SINOP-MT, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto na 

Seção 7, Capítulo 1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; Considerando a publicação do 

Provimento n. 10/2016-CM, disponibilizado no DJE n. 9803/2016, de 

27/6/2016 que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de 
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Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de 

semana e feriados, bem com o plantão semanal; Considerando a Portaria 

nº 648/2017-PRES, de 22 de novembro de 2017, que estabeleceu a escala 

de Férias Individuais dos Magistrados no ano de 2018; RESOLVE: Art. 1º 

O Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de SINOP-MT, referente ao 

mês de MARÇO DE 2018, obedecerá a seguinte escala de plantão regional 

e plantão local:

I – MAGISTRADOS

PERÍODO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA

02/03 (19MIN) A 05/03 (11H59MIN) DR. MÁRIO AUGUSTO MACHADO - 

JUZ DA 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

05/03 (19h) a 09/03 (11h59min) Dr. Walter Tomaz da Costa - Juiz da 1ª 

Vara Cível de Sinop

09/03 (19MIN) A 12/03 (11H59MIN) DR. CLÓVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO - JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

12/03 (19h) a 16/03 (11h59min) Dr. Mário Augusto Machado - Juiz da 2ª 

Vara Cível de Sinop

16/03 (19H) A 19/03 (11H59MIN) DRA. GIOVANA PASQUAL DE MELLO - 

JUÍZA DA 4ª VARA CÍVEL DE SINOP

19/03 (19h) a 23/03 (11h59min) Dr. Clóvis Mário Teixeira de Mello - Juiz da 

3ª Vara Cível de Sinop

23/03 (19H) A 26/03 (11H59MIN) DR. CLÉBER LUÍS ZEFERINO DE PAULA - 

JUIZ DA 5ª VARA CÍVEL DE SINOP

26/03 (19h) a 27/03 (11h59min) Dra. Giovana Pasqual de Mello - Juíza da 

4ª Vara Cível de Sinop

27/03 (19h) a 02/04 (11h59 min) DRA. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS 

SANTOS - JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP

II - GESTORES JUDICIÁRIOS

PERÍODO GESTOR(A) PLANTONISTA

02/03 (19h) a 09/03 (11h59min) Cristiano Ribas Bonete – 3ª Vara Criminal

09/03 (19h) a 16/03 (11h59min) Ana Lúcia Castilho Lopes - 2ª Vara 

Criminal

16/03 (19h) a 23/03 (11h59min) Marli Carli Borges -1ª Vara Cível

23/03 (19h) a 30/03 (11h59min) Mari Teresinha Nogueira – 2ª Vara Cível

30/03 (19h) a 06/04 (11h59min) Vania Maria Nunes da Silva – 3ª Cível

III - OFICIAIS DE JUSTIÇA

DIA DO MÊS DIA DA SEMANA NOME DO OFICIAL DE JUSTIÇA

01 Quinta-feira Bernadete Borba / Eduardo Pereira da Silva

02 Sexta-feira Eroni da Luz / Francisco Toninato

03 SÁBADO GILMAR PANDOLFO

04 DOMINGO GILSON GAIESKI

05 Segunda-feira Gilmar Pandolfo / Gilson Gaieski

06 Terça-feira Girlei Inês Trentin / Izanete Weisshaupt

07 Quarta-feira João Carlos Botin / João Carlos Girardi

08 Quinta-feira Nilzete dos Santos / Noraney Joaquim de Souza

09 Sexta-feira Plínio Mendonça / Ricardo Barsand Pinheiro

10 SÁBADO GIRLEI INÊS TRENTIN

11 DOMINGO IZANETE WEISHAUPT

12 Segunda-feira Ricardo Monteiro Segrillo / Rose Meyre Moggi

13 Terça-feira Valter Mortelaro Lopes / Wanderley Olímpio

14 Quarta-feira Alberto Carlos dos Santos Anjos / Bernadete Borba

15 Quinta-feira Celso de Oliveira Marques / Eduardo Pereira da Silva

16 Sexta-feira Eroni da Luz / Francisco Toninato

17 SÁBADO JOÃO CARLOS BOTIN

18 DOMINGO JOÃO CARLOS GIRARDI

19 Segunda-feira Gilmar Pandolfo / Gilson Gaieski

20 Terça-feira Girlei Inês Trentin / Izanete Weisshaupt

21 Quarta-feira João Carlos Botin / João Carlos Girardi

22 Quinta-feira Nilzete dos Santos / Noraney Joaquim de Souza

23 Sexta-feira Plinio Mendonça / Ricardo Barsand Pinheiro

24 SÁBADO NILZETE DOS SANTOS

25 DOMINGO NORANEY JOAQUIM DE SOUZA

26 Segunda-feira Ricardo Monteiro Segrillo / Rose Meyre Moggi

27 Terça-feira Silvani Wall Gomes / Valter Mortelaro Lopes

28 QUARTA-FEIRA PLINIO MENDONÇA

29 QUINTA-FEIRA RICARDO BARSAND PINHEIRO

30 SEXTA-FEIRA RICARDO MONTEIRO SEGRILLO

31 SÁBADO ROSE MEYRE MOGGI

Art. 2º O(a) Juiz(a) e o(a) Gestor(a) Judiciário(a)/ servidor(a) que ficarem 

de plantão nos finais de semana, também ficarão às segundas, terças, 

quartas e quintas-feiras a partir das 19h até às 11h59min do dia seguinte, 

terminando o serviço de plantão da equipe plantonista às 11h59min da 

sexta-feira. Parágrafo único. Nos serviços de plantão de final de semana, 

o juiz plantonista e os servidores escalados deverão permanecer no 

prédio do Fórum, das 13h às 17h. Art. 3º Fica determinado que o plantão 

do(a)s Gestore(a)s Judiciário(a)s desta Comarca iniciará todas as 

sextas-feiras às 19 horas e encerrará às 11h59min da sexta-feira 

seguinte, independentemente de horário de expediente diverso do horário 

normal, salvo em feriados ou pontos facultativos, que ocorrem na 

sexta-feira, situação em que a troca do Gestor Judiciário plantonista será 

efetuada às 12h. O Gestor Plantonista deverá entregar o celular do 

plantão ao próximo Gestor plantonista que assumirá o plantão às 19 horas 

da sexta-feira seguinte. O Gestor que assumirá o plantão receberá o 

celular do plantão às 19 horas da sexta-feira em que inicia o plantão 

seguinte, salvo nos casos em que não haja expediente regular, ocasião 

em que o Gestor assumirá o plantão e receberá o celular às 12 horas. 

Parágrafo único. Observado o Artigo 21, § 4º, do Provimento Nº 

10/2016-CM, o juiz que cumula unidades judiciárias, será excluído do 

plantão, seguindo-se a ordem cronológica constante nesse 

Provimento.Art. 4º Consideram-se medidas judiciais que reclamem 

soluções urgentes as matérias descritas no artigo 1º, alíneas "a" a "g" da 

Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional da Justiça ou outra que vier a 

alterá-la ou substituí-la. § 1º. Todas as medidas judiciais consideradas 

urgentes e protocolizadas até o encerramento do expediente forense 

deverão ser distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no 

mesmo dia, observado o disposto no artigo 19 do Provimento n.º 

10/2016-CM. § 2º. Os pedidos protocolizados antes do início do plantão 

judiciário em que haja obrigatoriedade de manifestação do Ministério 

Público e que forem devolvidos após o término do expediente forense, 

serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que comprovada a 

urgência. § 3º. Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial 

urgente, nos casos do parágrafo anterior, os mandados deverão ser 

encaminhados ao Oficial de Justiça plantonista.Art. 5º É vedada a 

apreciação no plantão judiciário de:I – reiteração de pedido já apreciado no 

órgão judicial de origem ou em plantão anterior;II – pedido de 

reconsideração ou reexame;III – pedido de prorrogação de autorização 

judicial para escuta telefônica; IV – pedido de levantamento de importância 

em dinheiro;V – pedido de liberação de bens apreendidos.Art. 6º As 

medidas de comprovada urgência, que tenham por objeto o depósito de 

importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito 

pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou 

efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de 

servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por expressa e 

justificada delegação do Juiz. Art. 7º Durante o plantão judiciário os 

pedidos relacionados à prisão civil serão de competência do Juiz da área 

cível e o recebimento de informações ou justificativas das atividades 

(artigo 78, § 2º, letra "c", do Código Penal; artigo 89, da Lei n. 9.099/1995; 

e, artigo 132, § 1º, letra "b" da Lei n. 7.210/1984) dos beneficiários pela 

suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena ou 

livramento condicional, nos termos do Provimento n. 008, de 17-5-2010, do 

Conselho Nacional de Justiça, pelo juízo criminal. Art. 8º Nas decisões 

proferidas em circunstâncias excepcionais, especialmente no plantão 

judiciário e antes da regular distribuição, o Juiz deverá, considerando a 

oportunidade do pedido, demonstrar com clareza e objetividade em que se 

funda a urgência. Art. 9º Antes de apresentar ao magistrado a petição ou 

pedido sujeito à distribuição/cadastro, o gestor plantonista deverá realizar 

seu pré-cadastro no sistema informatizado, salvo se a peça tiver sido 

encaminhada via peticionamento eletrônico, e certificará a existência de 

feito semelhante em que o requerente seja parte, após consulta ao banco 

de dados da distribuição, vedada a utilização deste para qualquer outra 

finalidade. Parágrafo Único. Na hipótese de impossibilidade de realização 

do pré-cadastro no sistema informatizado, a petição ou pedido que trata o 

caput deste artigo tramitará fisicamente.Art. 10 A falta de recolhimento das 

custas iniciais não impedirá o despacho pelo Juiz de plantão, devendo ser 

efetuado o recolhimento posteriormente, no prazo legal (CPC, artigo 257), 

sob pena de cancelamento da distribuição e automática ineficácia da 

medida. Art. 11 O Juiz plantonista não ficará vinculado e nem terá 

competência preventa em relação aos feitos em que tenha despachado no 

plantão, os quais serão encaminhados pelo gestor plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para o regular 

processamento, encaminhando a ata do plantão à gestão administrativa do 

Foro. Art. 12 Os plantonistas deverão ser contatados pelo telefone nº (66) 

9.9695-5988.Art. 13 A substituição do Juiz plantonista será feita pelo Juiz 

designado para o plantão da data imediatamente posterior ao plantão do 
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substituído, adotando-se a mesma forma de substituição para os 

servidores designados para o serviço de plantão. Art. 14 Todos os 

Gestores e Oficiais de Justiça escalados para o plantão judiciário deverão 

manter número de telefone de contato devidamente atualizado junto a 

Central de Administração e sob a "esfera de disponibilidade" a fim de 

atender eventual solicitação desta Diretoria, sob pena de apuração de 

responsabilidade, nos termos do Provimento 005/2008/CM. Art. 15 A 

presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será parte 

integrante desta Portaria a escala de plantão mensal dos Oficiais de 

Justiça.Art. 16 Publique-se no Portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via 

e-mail, ao Presidente da 6ª Subseção OAB/SINOP-MT, aos representantes 

do Ministério Público e da Defensoria Pública desta Comarca, às 

Delegacias Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia Militar local e ao 

Diretor do Presídio desta Comarca. Sinop-MT, 22 de fevereiro de 

2018.DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS - Juíza de Direito e Diretora do 

Foro - em substituição legal. "Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e 

segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos 

respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das 

seguintes matérias: a) pedidos de habeas-corpus e mandados de 

segurança em que figurar como coator autoridade submetida à 

competência jurisdicional do magistrado plantonista; b) medida liminar em 

dissídio coletivo de greve; c) comunicações de prisão em flagrante e à 

apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; d) em caso 

de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou 

temporária; e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou 

valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; f) medida 

cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no 

horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa 

resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. g) medidas 

urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a 

que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 

12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas."

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010014-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO PAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1010014-08.2017.8.11.0015. Autor: Adolfo Pauli. Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Mantenho 

incólume a decisão hostilizada (Doc. Id. 10642080), por seus próprios 

termos e fundamentos jurídicos. Certifique-se acerca do prazo concedido 

à autora para recolhimento das custas e taxas processuais. Não obstante, 

considerando que a ré compareceu espontaneamente ao processo em 

10.01.2018 (Docs. Id. 11309819/11309842), suprindo a falta ou nulidade 

de citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação (CPC 239, § 1º), certifique-se se a seguradora apresentou 

resposta no prazo legal. Por fim, remetam-se as informações processuais 

solicitadas pelo Desembargador Dirceu dos Santos, relator no AI nº 

1013378-33.2017.8.11.0000. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009590-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO VICENTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)

ANTONIO CASSEMIRO DOS REIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1009590-63.2017.8.11.0015. Autor: Anísio Vicente da Silva. 

Réus: Colonizadora Sinop/MT e Antônio Cassemiro dos Reis. Trata-se de 

ação de usucapião de imóvel urbano (lote), ajuizada em 10.8.2017 através 

do sistema informatizado “PJe”, por Anísio Vicente da Silva em face da 

Colonizadora Sinop/MT e de Antônio Cassemiro dos Reis. Em 

prosseguimento, à luz do disposto no art. 334 do CPC, designo audiência 

de conciliação para 22.5.2018 (terça-feira), às 13h00min, devendo os 

réus serem citados com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Em 

observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC c.c. 

art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, “caput”, do Provimento nº 09/2016-CM, bem 

como à decisão proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de Justiça (protocolo CIA nº 

0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 2344/2017-DJA), podem 

as partes, de comum acordo, escolher o conciliador, o mediador ou a 

câmara privada de conciliação e de mediação, que podem ou não estar 

cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o local da sessão de 

conciliação/mediação diretamente com o respectivo prestador de serviços. 

Todavia, optando as partes por um dos conciliadores credenciados, a 

audiência será realizada pelo conciliador Jonas Edu Gruen, no Fórum 

desta comarca (sala 40 ou 48). Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 

8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Intimem-se os representantes da Fazenda Pública 

Federal, Estadual e Municipal (via postal – CPC 269, § 3º), o Ministério 

Público (pessoalmente – CPC 179, I; 180 e 183, § 1º), eventuais terceiros 

interessados por edital (CPC 259, I), e citando-se pessoalmente os 

confinantes do imóvel urbano (lote) “sub judice” (CPC 246, § 3º). 

Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 19 de fevereiro de 2018. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002054-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FATIMA DE VARGAS VAZATA (AUTOR)

IVO IRINEU VAZATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1002054-98.2017.8.11.0015. Autores: Ivo Irineu Vazzata e 

Marli Fátima de Vargas Vazzata. Ré: Colonizadora Sinop S/A. Cuida-se de 

ação de Usucapião ajuizada em 15.02.2017 através do sistema 

informatizado “PJe”, por Ivo Irineu Vazzata e Marli Fátima de Vargas 

Vazzata em face da Colonizadora Sinop S/A, à qual os autores atribuíram 

o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), porém, aduzindo não 

possuírem condições de efetuar o recolhimento das custas e taxas 

processuais, requerem a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Todavia, em que pesem as razões esposadas pelos 

autores, a simples declaração formal de que não possuem condições de 

pagar as custas processuais não é absoluta, podendo ser relativizada 

diante do caso concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 

141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, 

p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da 

CF, uma vez que o pedido dos autores foi embasado apenas em singela 

declaração de hipossuficiência financeira (Doc. Id. 4864888), não 

havendo nos autos documentos que comprovem a sua real situação 

econômica. Pelo contrário, consta que os autores efetuaram o pagamento 

de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) em dinheiro pelo imóvel rural 

(fazenda) “sub judice” e, em consulta ao sistema informatizado “Infojud”, 

constata-se que o autor Ivo Irineu Vazzata possui bens móveis e 

aplicações financeiras de considerável valor econômico registrados em 

seu nome, denotando perfil distanciado do conceito de pessoa 

materialmente necessitada e, portanto, não fazendo “jus” aos benefícios 

pleiteados (nesse sentido, TJMT: AI nº 67.763/2013, Relator: 

Desembargador João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2013, p. 

24.01.2014). Diante do exposto, com fundamento nos artigos 5º, LXXIV, 

da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”), 321, “caput”, do CPC e em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 125 de 212



observância às orientações da CGJ (ofícios circulares nº 

341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita formulado pelos autores, por não estar comprovada sua 

hipossuficiência financeira, facultando-lhes, em 15 (quinze) dias, 

complementarem a inicial com o comprovante de recolhimento das custas, 

taxas processuais e, inclusive, de vinculação das guias ao processo, nos 

termos do art. 2º, “caput”, do Provimento nº 22/2016-CGJ/MT. Intimem-se. 

Sinop/MT, 04 de abril de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006764-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSO TOZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.V. SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA OAB - MT22613/O (ADVOGADO)

 

Intimar o Advogado do Autor Dr. ADALTON VITAL PEREIRA, para 

manifestar-se no prazo de 15( quinze) dias quanto aos embargos 

monitórios.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003116-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA SANTANA GONSALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLI LILIANI MARTINS OAB - MT0018075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON ANTONIO SCHMIDT (RÉU)

VALDEVINO LOPES DA SILVA ("GALO") (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Intimar o advogado dos requeridos Dr. THIAGO REBELLATO ZORZETO 

para que no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, 

informando o atual endereço da denunciada à lide, visto que a 

correspondência encaminhada para citação retornou sem o devido 

recebimento, com a informação de que o imóvel está vazio.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009146-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LERCI NAGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do autor Dr.ª SONIA MARIA ALVES SANTOS para que 

no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito ante o não cumprimento da carta precatória, conforme 

ID 11801835.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004708-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JOSE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA FERREIRA ARAUJO GOUVEIA OAB - MT0012930A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

GEFFERSON CAVALCANTI PAXAO OAB - MT23125/O (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO)

 

Intimar a advogada do autor Dr.ª CAMILLA FERREIRA ARAÚJO GOUVEIA 

para que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos, requerendo o 

que entender de direito quanto a informação constante no ofício de ID. 

11755756.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1012950-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FLAVIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012950-06.2017.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, trazendo aos 

autos documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, sob pena 

de indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000544-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER GAIOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000544-84.2016.8.11.0015 Expeça-se o mandado de 

busca e apreensão e citação do requerido, conforme endereço indicado 

pelo requerente (ID nº 11801605). Restando infrutífera a diligência, fica 

facultada a requerente, a conversão da ação, nos termos do art. 4, caput, 

do Decreto-Lei nº 911/69. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006198-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006198-18.2017.8.11.0015 Diante da petição de ID nº 

11743864, juntada nos autos da Execução (cód. nº 

1004578-68.2017.8.11.0015), informando que não restou exitosa a 

tentativa de conciliação entre as partes, determino a intimação destas 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1008657-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SACUNO DAS NEVES NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS SOARES ZIONEDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008657-90.2017.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC, deve o requerente 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. (RÉU)

Outros Interessados:

C. D. C. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1001011-92.2018.8.11.0015 Verifico que a 

requerente se manifestou no ID n.º 11821436, postulando pela concessão 

da tutela de urgência, consistente na suspensão das ações e execuções 

ajuizadas contra si, bem como de quaisquer atos restritivos sobre seu 

patrimônio, em especial no que diz respeito ao processo de execução n.º 

1001028-31.2018.8.11.0015- 2ª Vara Cível desta Comarca, até ulterior 

deliberação acerca do deferimento do pedido de recuperação judicial 

formulado na inicial. Decido. É cediço que a suspensão das ações e 

execuções em face da empresa devedora decorre do deferimento do 

pedido de recuperação judicial, consoante o disposto no art. 6º, da Lei n.º 

11.101/2005. Deste modo, se revela inviável conceder tal benesse à 

devedora nessa fase processual, notadamente considerando que o 

processamento da recuperação judicial sequer foi objeto de análise pelo 

juízo. Ademais, é de suma importância a realização de perícia prévia, 

através de equipe técnica qualificada, para analisar o preenchimento dos 

requisitos indispensáveis ao deferimento do processamento do instituo da 

recuperação judicial. Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito, não há como acolher o pedido de tutela de 

urgência vindicado, revelando-se necessário aguardar a realização da 

perícia preliminar, a fim de possibilitar a convicção do juízo acercado dos 

fatos e pedidos elencados na exordial. Ante tais considerações, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência constante do ID n.º 11821436. No mais, 

cumpra-se a determinação anterior, com urgência. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003295-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANY RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca dos documentos apresentados pelo 

requerente, bem como, caso seja alegada a inadimplência do requerido, 

informar qual valor e referente a QUAL parcela existe débito, SOB PENA 

DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR, conforme decisão ID 11144448.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002593-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA SANTANA (REQUERENTE)

FERNANDA GONCALVES MIERSCH (REQUERENTE)

WESLEY SANTANA GOMES (REQUERENTE)

GILBERTO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT0020619A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE 

PAULISTA - ASTRAU (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO 

MATO GROSSO - ASTRANSMAT (REQUERIDO)

SCANGIL PECAS E SERVICOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE MELLO FILHO OAB - SP159978 (ADVOGADO)

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

 

Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para: A) no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 84,00 (Oitenta e 

quatro reais) referente à diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, 

para o cumprimento do Mandado de Intimação dos requerentes GILBERTO 

PEREIRA GOMES E MÁRCIA CRISTINA SANTANA para prestarem 

depoimento pessoal, tendo em vista que o AR retornou dos correios com a 

Alínea "Não procurado". B) Informar o endereço atualizado da requerente 

FERNANDA GONÇALVES MERSCH, tendo em vista que o AR retornou com 

a alínea "Desconhecido".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000926-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. MARX BORGES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000926-09.2018.8.11.0015 Cite-se a executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à entrega do produto descrito na 

exordial, de forma individualizada (art. 811 do CPC/2015), sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cientifique-se a 

executada de que, no mesmo prazo, poderão opor embargos (art. 915 do 

CPC/2015), independentemente do depósito da coisa. Conste do mandado 

de citação a ordem de busca e apreensão do bem objeto da obrigação, 

que deve se dar de imediato se a executada não satisfizer a obrigação, 

nos termos do art. 806, § 2º, do CPC. Na hipótese de pronto cumprimento 

da obrigação, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001046-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JHEMERSON ERIKS SILVEIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001046-52.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifiquem-se os executados de que poderão, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderão os devedores, ainda, no prazo 

aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito 

de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 

honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000005-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. LEONIR KYNAST & CIA LTDA - ME (RÉU)

DEISSON HENRIQUE KINAST (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000005-50.2018.8.11.0015 Em consulta ao Site da 

Receita Federal, verifico que o nome empresarial cadastrado junto ao 

CNPJ nº 11.782.239/0001-87 é D. LEONIR KYNAST & CIA LTDA, de forma 

que, não será possível proceder com a alteração do nome da requerida no 

polo passivo da ação, uma vez que o PJe vincula os nomes conforme 

estão cadastrados no site da Receita Federal. Desta forma, cumpra-se a 

decisão de ID nº 11286569, procedendo-se com a citação das requeridas. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000504-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCOS PELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000504-34.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela requerente. Tendo em vista que se trata 

de pretensão de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro 

DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao 

deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as 

partes depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar 

maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo o laudo aos autos, 

designe a Sra. Gestora data para a audiência de tentativa de conciliação, 

a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009451-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A F PRINA & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA CAROLINE PELIZON (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009451-14.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

MONITÓRIA proposta por A. F. PRINA & CIA LTDA. em face de INDIANARA 

CAROLINE PELIZON, alegando ser credor da requerida do saldo de R$ 

13.833,11 (treze mil oitocentos e trinta e três reais e onze centavos), 

representados por 02 (dois) cheques (ID nº 9317121). Recebida a inicial, a 

requerida foi citada (ID nº 10337267), quedando-se inerte quanto ao 

pagamento e/ou oposição de embargos monitórios, conforme certificado 

no ID nº 11663270. DECIDO Primeiramente, compulsando os autos, verifico 

que a requerida, embora devidamente citada (ID nº 10337267), deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para quitação do débito e/ou oferecimento de 
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embargos monitórios. Assim, não cumprido o mandado monitório, 

constitui-se o título executivo judicial, nos termos do que disciplina o artigo 

702, §8º, do CPC. Dessa forma, CONVERTO o mandado inicial em 

executivo, nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, 

devendo ser retificado o registro e a autuação para constar doravante 

como execução de sentença. Intime-se a executada, na pessoa de seu 

advogado ou, se não o tiver, diretamente, para cumprimento da presente 

decisum, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, nos 

termos do art. 523, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005. 

Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do que 

estabelece o art. 523, §3º, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005. 

Efetuada a penhora e avaliação, intime-se a executada para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze dias), tudo nos exatos 

termos do art. 525, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005. 

Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001506-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GARCIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDELNIDO PEREIRA DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001506-73.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no ID nº 7995126. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o Processo nº 

1001506-73.2017.8.11.0015 – Ação de Reparação de Danos Materiais 

movida por JOELSON GARCIA MOREIRA em face de IDENILDO PEREIRA DE 

ABREU. Sem custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC. Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001022-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ MORAIS JOSENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001022-24.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: JOAO LUIZ MORAIS JOSENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – POSTERGO a ANÁLISE 

do PEDIDO LIMINAR para, inicialmente, REMETER CÓPIA dos AUTOS ao 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da ORIENTAÇÃO 

contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: 

“(...) o cumprimento às seguintes recomendações (...) com vistas à 

eficiência e à uniformização de procedimentos ligados às decisões 

judiciais proferidas em ações que envolvam pedidos de assistência à 

saúde pública: a) orientação aos magistrados para que remetam ao NAT 

(Núcleo de Apoio Técnico), para consulta técnica, pedidos de 

providências médicas, hospitalares ou farmacêuticas que não contiverem 

expressa e clara ‘justificativa’ da urgência invocada” (...). II – Destarte, 

consigne-se o envio, nesta data, via MALOTE DIGITAL, conforme 

COMPROVANTE em ANEXO. III – AGUARDE-SE os autos em GABINETE 

para, com o aporte do PARECER TÉCNICO, promover ULTERIORES 

DELIBERAÇÕES. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000265-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE VENDRAME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA OAB - MT24191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000265-30.2018.8.11.0015 AUTOR: 

DANIELLE VENDRAME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não 

foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA no Id. 

11374540, a qual determinou aos Requeridos que disponibilizassem à 

parte Requerente o medicamento “ENOXAPARINA 60MG”, uma dose diária 

(30 ampolas/mês) a ser utilizado por todo período gestacional, bem como, 

por 45 (quarenta e cinco) dias após o parto. Quantia essa que sofrerá 

modificação em decorrência da Parte Requerente já se encontrar no quinto 

mês de gestação. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no 

sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR 

os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO 

com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Agindo dessa 

forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou 

simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim 

agir, poderá incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no 

artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, 

previsto no artigo 319 do Código Penal. Registre-se que a execução da 

decisão concessiva da antecipação da tutela é imediata, expressa no 

mandado judicial, sendo certo que “o não atendimento do mandado judicial 

caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por 

ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em 

flagrante, dada a natureza permanente do delito”, consoante o magistério 

de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª 

edição, Malheiros Editores, pág. 69. II – Nesta esteira, INTIMEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO 

REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

(ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO 

de Id. 11374540, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer seqüelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 
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providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008664-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008664-82.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: TALITA DA SILVEIRA PERIN REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Vistos etc. I – Consoante 

se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) 

REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA nos Ids. 9081793 e 9088363, a qual 

determinou aos Requeridos que providenciem o tratamento adequado à 

parte Requerente, qual seja, “a implantação do KIT BOTON”, para a 

manutenção da sua saúde. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é 

pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em 

DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até 

mesmo ARCANDO com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de 

PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em 

hospital da rede privada, quando indisponíveis leitos na rede pública. Com 

efeito, o DIREITO à VIDA e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição 

Federal, art. 196, como DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente 

estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também 

garante o ACESSO UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações 

para sua promoção, proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIMEM-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO de Ids. 9081793 e 9088363, REITERANDO que 

os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas 

SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA 

na hipótese do(a) Autor(a) sofrer seqüelas ou falecer em razão do 

descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – 

CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como 

mandado. IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, 

AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes 

autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000729-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DE ALMEIDA SILVA BALDOINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000729-54.2018.8.11.0015 AUTOR: 

CLAUDIANE DE ALMEIDA SILVA BALDOINO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Consoante se infere dos 

autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR 

PROFERIDA no Id. 11624046, a qual determinou aos Requeridos que 

disponibilizassem à parte Requerente o medicamento “ENOXAPARINA 

40MG”, uma dose diária (30 ampolas/mês) a ser utilizado por todo período 

gestacional, bem como, por 45 (quarenta e cinco) dias após o parto”. 

Quantia essa que sofrerá modificação em decorrência da Parte 

Requerente já se encontrar no primeiro mês de gestação. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Agindo dessa 

forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou 

simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim 

agir, poderá incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no 

artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, 

previsto no artigo 319 do Código Penal. Registre-se que a execução da 

decisão concessiva da antecipação da tutela é imediata, expressa no 

mandado judicial, sendo certo que “o não atendimento do mandado judicial 

caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por 

ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em 

flagrante, dada a natureza permanente do delito”, consoante o magistério 

de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª 

edição, Malheiros Editores, pág. 69. II – Nesta esteira, INTIMEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO 

REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

(ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO 

de Id. 11624046, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer seqüelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010687-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR TREVISOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010687-98.2017.8.11.0015 AUTOR: 

NADIR TREVISOL RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi 

CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA no Id. 9892540, 

a qual determinou aos Requeridos que disponibilizassem à parte 

Requerente o medicamento “ABIRATERONA 250MG”, de “uso diário e 

contínuo de 4 (quatro) comprimidos por dia”, totalizando 120 (cento e 

vinte) cápsulas ao mês. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é 

pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em 

DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até 

mesmo ARCANDO com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de 

PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em 

hospital da rede privada, quando indisponíveis leitos na rede pública. Com 

efeito, o DIREITO à VIDA e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição 

Federal, art. 196, como DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente 

estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também 

garante o ACESSO UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações 

para sua promoção, proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIMEM-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO de Id. 9892540, REITERANDO que os 

RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas 

SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA 

na hipótese do(a) Autor(a) sofrer seqüelas ou falecer em razão do 

descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – 

CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como 

mandado. IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, 

AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes 

autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008291-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BORGES DA LUZ MODESTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008291-51.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: ANA BORGES DA LUZ MODESTO EXECUTADO: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000374-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMBO BRUSTOLON (AUTOR)

MARGARET BRUSTOLON DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. L. P. (RÉU)

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE SINOP (RÉU)

ALUIZIO PEREIRA DE BARROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE SINOP (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000374-15.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ROSIMBO BRUSTOLON, MARGARET BRUSTOLON DE ABREU RÉU: 

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE SINOP, ALUIZIO PEREIRA 

DE BARROS, ACIR DE LIMA PINTO Vistos etc. I – PREVIAMENTE à análise 

da MANIFESTAÇÃO do REQUERENTE, INTIME-SE a parte REQUERIDA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se MANIFESTE quanto ao PETITÓRIO de 

ID. 8836287; II – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000374-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMBO BRUSTOLON (AUTOR)

MARGARET BRUSTOLON DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. L. P. (RÉU)

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE SINOP (RÉU)

ALUIZIO PEREIRA DE BARROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE SINOP (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000374-15.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ROSIMBO BRUSTOLON, MARGARET BRUSTOLON DE ABREU RÉU: 

CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE SINOP, ALUIZIO PEREIRA 

DE BARROS, ACIR DE LIMA PINTO Vistos etc. I – PREVIAMENTE à análise 

da MANIFESTAÇÃO do REQUERENTE, INTIME-SE a parte REQUERIDA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se MANIFESTE quanto ao PETITÓRIO de 

ID. 8836287; II – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005862-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

ANA PAULA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 131 de 212



MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005862-14.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ANA PAULA SANTOS, ETELVINO OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM TUTELA ANTECIPADA proposta por ANA PAULA SANTOS, 

(Representante: ETELVINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS), em face da 

MUNICIPIO DE SINOP e SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E 

TRANSPORTE URBANO DE SINOP/MT. Aduz a inicial que “Requerente em 

05/01/2010, devidamente lavrou junto ao cartório de 2º OFICIO 

EXTRAJUDICIAL DE SINOP, instrumento procuratório público, onde constitui 

o Sr. ETELVINO OLIVEIRA DOS SANTOS, como seu representante legal 

perante diversos atos”. Sustenta, que “referido instrumento mandatário, 

especificamente vem sendo utilizado pelo Outorgado para regularizar 

referido veículo junto a Requerida, porém, reiteradas vezes ao total arrepio 

da ordem constitucional e infraconstitucional vigente, a mesma se absteve 

de aceitar referida Procuração Pública, o qual vem gerando a 

REVOGAÇÃO de sua Permissão de Transporte Individual Remunerado de 

Passageiros.”. Por essa razão, postula pela CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA para “o direito do Requerente de representar mediante 

procuração pública sua filha ANA PAULA SANTOS, bem como, SEJA A 

REQUERIDA INCUMBIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXPEDIR O 

ALVARÁ PERMITINDO O REQUERENTE DE EXERCER SUA FUNÇÃO COMO 

TAXISTA NA MESMA LOCALIDADE, PREFIXO 0103”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ACAUTELATÓRIA, mas meramente de 

NATUREZA ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE solicita “o direito do 

Requerente de representar mediante procuração pública sua filha ANA 

PAULA SANTOS, bem como, SEJA A REQUERIDA INCUMBIDA NA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXPEDIR O ALVARÁ PERMITINDO O 

REQUERENTE DE EXERCER SUA FUNÇÃO COMO TAXISTA NA MESMA 

LOCALIDADE, PREFIXO 0103”. Ocorre que para a concessão do pedido 

liminar é necessário à presença dos requisitos o “PROBABILIDADE do 

DIREITO” e “PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO”, simultaneamente, para que assim possa valer a pretensão. 

Diante destes fatos, vale destacar os seguintes artigos da Lei nº 884/2005 

de 22 de novembro de 2005 que dispõe sobre o Transporte Individual de 

passageiros – Táxi , com veículos de categoria Aluguel, revoga a lei 

576/99 de 06 de dezembro de 1999 e da outras providências: Art. 1º. O 

transporte individual de passageiros – Serviço de Táxi, com automóvel 

categoria aluguel, no Município de Sinop, constitui serviço de utilidade 

pública e somente poderá ser executada mediante prévia e expressa 

autorização do poder executivo municipal. § 2°. A execução dos serviços 

de Táxi fica condicionada à outorga do Termo de Permissão para 

exploração dos mesmos e Alvará de Licença para os veículos a serem 

expedidos pela STU – Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 

Urbanos mediante prévia e expressa autorização do Chefe do Poder 

Executivo Municipal. § 3°. A outorga de permissão para operar o serviço 

de Táxi dar-se-á mediante assinatura, pelo permissionário de um termo de 

Compromisso e Responsabilidade para com a Prefeitura Municipal. (...) Art. 

4°. As permissões outorgadas nas condições estabelecidas nesta Lei 

vigorarão pelo prazo de 1 (um) ano, facultando-se ao permissionário a sua 

prorrogação, mediante renovação do Alvará. § 1°. A renovação do alvará 

deverá ser obrigatoriamente requerida pelos permissionários nos meses 

de Janeiro, Fevereiro ou Março de cada ano. § 2°. A falta de renovação do 

Alvará nas épocas estabelecidas no artigo 4° § 1° da presente Lei 

extingue a permissão a qual retornará ao Município, ficando o 

permissionário impedido de pleitear nova permissão. (...) Art. 5°. Para os 

fins previstos nesta Lei, o pedido de renovação do Alvará deverá ser 

dirigido a STU devendo o permissionário instruir o requerimento com os 

seguintes documentos: I- Comprovante de recolhimento das Taxas 

estabelecidas pelo código Tributário do município, relativas à atividade; II- 

Prova de inexistência de débitos para com o Município, provenientes de 

multas por infrações, aplicadas em decorrência do exercício da 

permissão. (Grifo nosso) Assim, diante dos DOCUMENTOS de ID. 7376077 

que demonstra a CERTIDÃO NEGATIVA de DÉBITO, bem como o ID. 

6851492 que demonstra o recolhimento das taxas, está comprovado a 

presença do requisito de “PROBABILIDADE DO DIREITO”, já o requisito do 

“PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO”, fica 

evidente, eis que a demora ou a não liberação do ALVARÁ de TAXI 

causaria ao REQUERENTE a impossibilidade de trabalhar. Logo, presentes 

os requisitos para a concessão da medida liminar, o DEFERIMENTO é 

MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido 

de DETERMINAR o direito do Requerente de representar mediante 

procuração pública sua filha ANA PAULA SANTOS, bem como, EXPEDIR O 

ALVARÁ PERMITINDO O REQUERENTE DE EXERCER SUA FUNÇÃO COMO 

TAXISTA NA MESMA LOCALIDADE, PREFIXO 0103. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o Requerido, cientificando-o 

que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012424-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARIA MANFRIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (RÉU)

ESTADO DE RONDONIA (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012424-39.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ZENAIDE MARIA MANFRIN RÉU: ESTADO DE RONDONIA, RONDONIA 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Vistos etc. I – DEFIRO o 

PETITÓRIO de ID. 11512791, no sentido de INCLUIR no POLO PASSIVO da 

presente demanda a SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO EM RONDÔNIA 

(SAMP/RONDÔNIA), inscrita no CNPJ n°00.489.828/0054-67; II – Após, 

CUMPRA-SE a DECISÃO de ID. 10627323 e 11070958; Às Providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001050-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLI BALTAZAR LERMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA LERMEN BEDIN OAB - MT0010937A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARÃES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001050-89.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: OLI BALTAZAR LERMEN REQUERIDO: LEONARDO NERY 

RIBEIRO GUIMARÃES Vistos etc. I – Previamente, INTIME-SE a parte 

AUTORA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESCLAREÇA quanto a 

EVENTUAL LITISPENDÊNCIA entre a presente demanda e os autos sob o 

Cód. Pje nº 1000996-26.2018; II – Decorrido o prazo, certifique-se e 

concluso. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005169-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA INES THEIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005169-30.2017.8.11.0015 AUTOR: 

OLGA INES THEIS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – DEFIRO o 

PETITÓRIO de ID. 9873096, no sentido de DETERMINAR a INCLUSÃO do 

PREVI-SINOP no POLO PASSIVO da presente demanda; II – Após, 

CUMPRA-SE o DESPACHO de ID. 9413937; III – Oportunamente, 

CONCLUSO; Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013580-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DE LIMA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013580-62.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DILMA DE LIMA CAMPOS RÉU: DETRAN - MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I – DEFIRO o PETITÓRIO de ID. 11661419 no 

sentido de INCLUIR no POLO PASSIVO da ação o Sr. CRISTIANO PISSINATI 

GUERRA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF nº 

012.549.321-51, residente e domiciliado na Rua das Paineiras, nº424, no 

Bairro Jardim das Palmeiras, CEP: 78552-051 e DESPACHANTE CELESTE 

LTDA –ME, inscrita no CNPJ nº. 37.418.611/0001-09, com sede na 

Avenida das Embaúbas, nº 633 – no Bairro Setor Residencial Sul, CEP: 

78550- 015, em Sinop-MT; II – Após, CUMPRA-SE a DECISÃO de ID. 

11179469. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007885-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007885-30.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: TIAGO PACHECO DOS SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I – REVOGO o DESPACHO de ID. 8687745, eis 

que trata-se de EXECUÇÃO de TÍTULO JUDICIAL, representada pelas 

CERTIDÕES de URH – Unidade Referencial de Honorários, nos termos do 

art. 515, inciso V, do CPC/2015; II – DETERMINO, inicialmente, que a parte 

Exequente DEPOSITE em CARTÓRIO as ORIGINAIS das referidas 

CERTIDÕES, o que deverá ser CERTIFICADO; III – Após, INTIME-SE a 

FAZENDA PÚ-BLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que 

apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do 

CPC/2015; IV – Com o aporte da IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para MANIFESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias; V – Caso 

seja CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, 

os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. IV - COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000986-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO KLAUCK (REQUERENTE)

GUILHERME GUSTAVO KLAUCK (REQUERENTE)

CINTHIA FAIELE KLAUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000986-79.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: GUILHERME GUSTAVO KLAUCK, CINTHIA FAIELE KLAUCK, 

EDUARDO AUGUSTO KLAUCK Vistos etc. I - Trata-se de PEDIDO de 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA consistente em AUTORIZAÇÃO/ALVARÁ 

JUDICIAL para os Requerentes procederem ao levantamento dos valores 

existentes a título de PIS deixados por seu genitor falecido Lotario Klauck; 

II - “In casu”, em que pese a PETIÇÃO INICIAL ter sido ENDEREÇADA para 

a 5ª Vara Cível da Comarca de Sinop, o PROCESSO foi equivocadamente 

DISTRIBUÍDO perante este Juízo da 6ª Vara Cível; III - Logo, em 

observância aos princípios da economia e da celeridade processual, à luz 

do disposto no art. 8º do CPC/2015, DETERMINO a REMESSA dos AUTOS 

ao JUÍZO da 5ª VARA CÍVEL – VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE DA COMARCA DE SINOP, com as respectivas ANOTAÇÕES 

no SISTEMA INFORMATIZADO “PJe”. Às Providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013344-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ SEGER (RÉU)

SANDRA NANCY TRAMM (RÉU)

TEREZINHA DE FATIMA ZELO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013344-13.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SERGIO LUIZ 

SEGER, SANDRA NANCY TRAMM, TEREZINHA DE FATIMA ZELO Vistos 

etc. I – Inicialmente, CONSIGNO a EMENDA da INICIAL, consoante 
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DESPACHO de ID. 11114612 - Pág. 1-2, por meio do PETITÓRIO de ID. 

11492836 - Pág. 1; II – Assim, trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de SERGIO LUIZ SEGER E OUTROS; III – Conforme preceitua o 

artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUEM-SE os REQUERIDOS, para 

oferecerem MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO, que poderá ser instruída com 

documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias; IV – 

Ainda, nos termos do artigo 17, § 3º da Lei nº 8.429/92, NOTIFIQUE-SE o 

MUNICÍPIO DE SINOP, na pessoa do Procurador Jurídico, o qual poderá 

“abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde 

que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 

representante legal ou dirigente”; V- Após, CONCLUSO para 

DELIBERAÇÃO acerca do RECEBIMENTO da INICIAL, nos termos do art. 17, 

§§ 8º e 9º, do citado diploma legal. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003318-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELA BENEDETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003318-53.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JUCELA BENEDETTI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Dê-se VISTA ao APELADO 

para oferecer CONTRARRAZÕES no prazo legal, nos termos do art. 1.010, 

parágrafo 1º, do CPC/2015; II – Após, AUSENTE o JUÍZO de 

ADMISSIBILIDADE pela NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL (art. 1.010, 

parágrafo 3º do CPC/2015), REMETA-SE ao Egrégio TJMT, com nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004414-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS BADINI VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 22 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Interposto pelo Município de Sinop, 

no prazo legal. Processo: 1004414-06.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

13.886,70; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte 

Autora: AUTOR: THAIS BADINI VIEIRA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-00

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011178-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN LEANDRO BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011178-08.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: RONAN LEANDRO BORBA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, nos importes de R$ 

39.442,89 para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 10708754, mediante 

ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000101-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BVALLE PARTICIPACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Departamento de Tributação Secretaria de Finanças do Município 

de Sinop (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000101-65.2018.8.11.0015 

IMPETRANTE: BVALLE PARTICIPACOES LTDA IMPETRADO: CHEFE DO 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS DO 

MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – Previamente à análise do PEDIDO 

LIMINAR, intime-se a parte AUTORA para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ESCLAREÇA quanto a EVENTUAL LITISPENDÊNCIA entre a presente 

demanda e os autos sob o Cód. PJe 1011608-57.2017, eis que, ao que 

parece, tratam-se das mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido; II – Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007071-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES BARELA IORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007071-18.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: MERCEDES BARELA IORI REQUERIDO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da 

CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS 

em favor de MEDEIROS & CIA LTDA - EPP, no importe de R$ 7.297,56 para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 10948524, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000264-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDEBORA ROMERO DE LUCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000264-45.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ANDEBORA ROMERO DE LUCIA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 
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OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por 

ANDEBORA ROMERO DE LUCIA, por intermédio de sua advogada, 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 conforme 

Relatórios Médicos, anexo, lavrado pelo Doutor Pedro Henrique Paduan, 

Gastroenterologia/Proctologia – Cirurgia do Aparelho Digestivo – 

Endoscopia Digestiva: “Andebora Romero de Luzia com IMC 48.8, 128 

kilos, e 162 de altura, com obesidade mórbida, se encontra com 

dificuldades respiratórias e mobilidade, indicado gastroplastia”. (sic) 

Postula pela concessão da tutela antecipada para compelir os Requeridos 

a determinarem, imediatamente, “a cirurgia GASTROPLASTIA” na cidade 

de Sinop e na hipótese de alegação de falta de condições da rede pública, 

municipal e ou estadual, que os demandados custeiem a cirurgia da Parte 

Requerente em hospital da rede privada de saúde, incluindo honorários 

médicos, insumos e internação hospitalar. CARREOU DOCUMENTOS. É o 

Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a 

ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 11364796. Parecer do NAT no seguinte 

sentido: (...) “Antes de qualquer liberação para a cirurgia o paciente deve 

obrigatoriamente ser avaliado e acompanhado por equipe médica do 

ambulatório de obesidade e cirurgia bariátrica. (...) não se trata de 

procedimento de urgência. Importante saber que enquanto aguarda 

indefinidamente, permanece padecendo de seus agravos, e com 

possibilidade de piora. Recomendamos que seja avaliada por equipe de 

cirurgia bariátrica em até 120 dias”. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, e em dissonância 

com o parecer do NAT, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO 

e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que providenciem, imediatamente, “a cirurgia 

GASTROPLASTIA” na cidade de Sinop e na hipótese de alegação de falta 

de condições da rede pública, municipal e ou estadual, que os 

demandados custeiem a cirurgia da Parte Requerente em hospital da rede 

privada de saúde à parte Requerente, conforme Laudo Médico constante 

no Id. 11364796, 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). 

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 acostado ao Id. 10903651. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o 

presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003441-85.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ANTONIO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por ANTONIO DE OLIVEIRA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, buscando 

a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. 

Narra que “o Autor atualmente conta com 46 anos de idade e até a data do 
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acidente exercia atividade de pedreiro. Em 22 de novembro de 2015 o 

Requerente estava laborando em sua residência quando teve seu polegar 

esquerdo amputado pela Serra Makita utilizada para realização dos 

serviços.”. Estende afirmando que “em razão do acidente ocorrido o 

Requerente teve AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DO POLEGAR ESQUERDO – 

CID 10 – S68.0 (laudos médicos anexo), percebendo o benefício de auxilio 

doença espécie 31 sob nº NB/nº6126376874, o qual foi concedido até 

04.03.2016, e, que a partir dessa data o Requerente estaria apto ao 

exercício de qualquer atividade laborativa”. CARREOU os DOCUMENTOS à 

INICIAL. DESPACHO de EMENDA a INICIAL em ID. 4621915. PETITÓRIO de 

ID. 4961528, junta aos autos Carteira de Trabalho do REQUERENTE. Após, 

os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. Cuida-se a 

presente demanda de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA objetivando matéria de 

direito previdenciário. Para processamento e julgamento das ações que 

versem sobre direito previdenciário na esfera da JUSTIÇA ESTADUAL, 

necessário que haja MATÉRIA envolvendo ACIDENTE com RELAÇÃO 

DIRETA com o TRABALHO, ou seja, de demanda da qual prescinda de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA, nos termos do art. 109, I, última parte, da 

CF/88. Ao analisar os fatos narrados pela própria parte Autora, não há 

relação da moléstia do Autor com o trabalho, motivo este que, torna 

INCOMPETENTE a JUSTIÇA ESTADUAL processar e julgar o feito diante da 

não comprovação de que o REQUERENTE não possuía vinculo com 

empresa, conforme demonstrado em sua CTPS em ID. 4961564 e 4961574. 

Diante disso, não há que se falar em moléstia causada por acidente de 

trabalho, quando o acidente do qual foi vítima não resultar de relação com 

o trabalho, o que torna incompetente a Justiça Estadual para processar e 

julgar o feito, nos termos do art. 109, I da CF/88. É o caso dos autos. A 

competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de 

pedir), sendo no direito processual civil a competência firmada pela 

natureza da relação jurídica delineada na petição inicial. Ademais, 

considerando a disposição da matéria, em termos de competência para o 

julgamento das ações judiciais previdenciárias sob a ótica da Constituição 

Federal de 1988, têm-se aquelas em que se discutem as prestações de 

natureza previdenciária comum e aquelas em que se buscam as 

prestações de cunho acidentário. Como observa CASTRO E LAZZARI, “as 

ações que objetivam a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por 

invalidez, auxílio-acidente ou pensão por morte, decorrentes de acidente 

de trabalho, doença profissional ou do trabalho, devem ser ajuizadas 

perante a Justiça Estadual, com recursos aos Tribunais de Justiça.” (2004, 

p. 623). Prevê a Súmula 15 do STJ: “COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL 

PROCESSAR E JULGAR OS LITÍGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO 

TRABALHO” (Súmula 15, Corte Especial, julgado em 08/11/1990, DJ 

14/11/1990 p. 13025). É a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: “PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. ACIDENTE SOFRIDO PELO AUTOR. NATUREZA 

LABORAL NÃO-COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. 

É da competência da Justiça Federal o julgamento de ações objetivando a 

percepção de benefícios de índole previdenciária, decorrentes de 

acidentes de outra natureza, que não do trabalho. In casu, não restou 

comprovada a natureza laboral do acidente sofrido pelo autor. 2. Conflito 

conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado 

Especial Previdenciário da 3ª Região/SP, o suscitado.” (CC 93.303/SP, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

08/10/2008, DJe 28/10/2008). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE NATUREZA 

NÃO-ACIDENTÁRIA. Faculta-se ao segurado ou beneficiário da 

Previdência Social propor a ação previdenciária no Juízo Estadual de seu 

domicílio, sempre que a comarca não for sede de Juízo Federal. (Art. 109, 

§ 3º, da Constituição). Tratando-se de ação em que se busca o 

restabelecimento de auxílio-doença previdenciário compete ao Tribunal 

Regional Federal o processamento e julgamento do recurso de apelação, 

eis que a moléstia é de origem degenerativa e não guarda relação de 

causalidade com o trabalho. Conflito conhecido e provido para declarar a 

competência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.” (CC 58.071/RS, 3ª 

Seção, Rel. Min. Carlos Mathias, DJ de 01/10/2007). Por outras palavras, 

quando a concessão do benefício previdenciário decorre de acidente do 

trabalho, a competência é da Justiça Estadual. Não sendo esta a hipótese, 

a competência é da Justiça Federal, nos termos da regra geral do artigo 

109, I, da Constituição da República. Complementando o raciocínio, o artigo 

20 da Lei nº 8.213/91 delimita o conceito de acidente de trabalho para fins 

previdenciários, vindo seu parágrafo primeiro a excluir de tal conceito as 

moléstias degenerativas, senão vejamos: “§ 1º Não são consideradas 

como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; (...)”. Não sendo a 

doença degenerativa conceituada como acidente do trabalho, a ação que 

pretende a concessão de benefício previdenciário nela arrimado não é 

alcançada pela competência da justiça comum estadual, pois perde seu 

caráter acidentário. Pelas razões acima expostas, resta clara e evidente a 

competência da Justiça Federal para apreciar a matéria, diante da 

ausência de comprovação da natureza da causa de pedir relatada com 

acidente de trabalho. “Ex positis”, DECLARO INCOMPETENTE este Juízo da 

6º Vara da Comarca de Sinop para o processamento e julgamento do 

processo nº 1003441-85.2016 e DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da 

JUSTIÇA FEDERAL – SUBSEÇÃO de SINOP, nos termos do art. 64, § 1º do 

CPC/2015, com a consequente REMESSA dos autos, para processamento 

e julgamento do feito, nos termos do art. 109, I da CF/88, ou, não sendo 

este o entendimento daquele d. Juízo, possa suscitar o conflito de 

competência. INTIME-SE as partes desta decisão. DETERMINO que as 

PUBLICAÇÕES dos ATOS PROCESSUAIS sejam realizadas em nome do 

advogado KEOMAR GONÇALVES – OAB/MT 15.113. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000514-78.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ANTONIO MARCOS DOS REIS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA proposta 

por ANTONIO MARCOS DOS REIS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Aduz o Requerente que “em 14/09/2017 o servidor público da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA”, lavrou o auto de infração 

sob a alegação de desmatamento e danificação de vegetação nativa por 

parte do autor, “aplicando uma multa no valor de R$ 256.825,60”. Informa 

que o autor adquiriu o imóvel em 30/10/2014, e após a aquisição 

comunicou ao Sr. João Batista que havia adquirido a propriedade, e este 

se retirou do local registrando um boletim de ocorrência “informando que 

trabalhava ali a mais de 14 anos e que o proprietário da área era o Sr. 

Gilmar Aliberti”. Sustenta que, após sua saída o requerente deixou o Sr. 

Ramão Jacinto da Silva cuidando do local, porém no dia 06/11/2014 o 

caseiro “foi abordado em um restaurante próximo a Fazenda pelo Sr. 

Gilmar Aliberti, acompanhado de seu filho e um policial”, para que retirasse 

os pertences da propriedade. Esclarece, por fim, que após ser informado 

do ocorrido “o autor propôs uma ação de reinvindicação de posse perante 

o juízo da 2ª vara civil da Comarca de Sinop”, sendo proferida decisão 

liminar para reintegrar o requerente à sua propriedade. Sendo assim, o 

autor alega não ser responsável pelas infrações imputadas, pois entre a 

data da aquisição da propriedade até sua efetiva reintegração, ele não 

esteve na posse da área. Por essa razão, postula pela CONCESSÃO DA 

TUTELA ANTECIPADA no sentido de DETERMINAR a “SUSPENSÃO da 

penalidade de EMBARGO nº0355D e penalidade de MULTA nº 0739D”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 
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URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ACAUTELATÓRIA, mas meramente de 

NATUREZA ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE solicita a “SUSPENSÃO da 

penalidade de EMBARGO nº0355D e penalidade de MULTA nº 0739D”, eis 

que “entre a data da aquisição da propriedade (30/10/2014) ate sua 

efetiva reintegração em 02/07/2015 o autor não esteve na posse da 

propriedade”. Ocorre que para a concessão do pedido liminar é 

necessário à presença dos requisitos o “PROBABILIDADE do DIREITO” e 

“PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO”, 

simultaneamente, para que assim possa valer a pretensão. Desta forma, 

diante da presença do requisito de “PROBABILIDADE DO DIREITO”, eis que 

conforme DECISÃO em processo Código Apolo 218574 no dia 25/06/2015 

que reintegro aos REQUERENTES a posse do imóvel rural Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida situada na Gleba Atlântica, Município de Santa 

Carmem, Comarca de Sinop, registrada sob a matrícula 59.619, bem como 

do “PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO”, 

eis que pressupõe-se que a parte REQUERENTE esteja se 

RESGUARDANDO em não pagar dívida, em tese, indevida, não devendo 

sofrer os EFEITOS por meio dos atos de cobrança. Contudo, considerando 

que o REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, 

supostamente, indevido, e diante da possibilidade de manutenção/restrição 

de crédito, entendo que SUBSISTE o requisitos autorizadores para o 

deferimento da cautelar “in limine litis”. Dessa forma, enquanto houver 

DISCUSSÃO acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem à dívida ativa, 

não pode a REQUERENTE sofrer pelos efeitos dos atos de cobrança, 

devendo os mesmos ser suspensos durante o curso do processo. Demais 

disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA ANTECIPADA que ora se 

CONCEDE, é reversível, remetendo a situação ao “status quo ante”. Logo, 

presentes os REQUISITOS para a CONCESSÃO da MEDIDA LIMINAR, quais 

sejam PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, o DEFERIMENTO é MEDIDA que se 

IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR 

a “SUSPENSÃO da penalidade de EMBARGO nº0355D e penalidade de 

MULTA nº 0739D”. CITE-SE o Requerido, cientificando-o que dispõe do 

prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, 

apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009843-51.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA LUCIA BARBOSA RÉU: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 

TOCANTINS - UNITINS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA 

proposta por MARIA LUCIA BARBOSA em desfavor de FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS, objetivando, em linhas gerais, a 

“entregar o seu diploma licenciatura que concluiu ou a lhe indenizar pelos 

danos causados”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. DESPACHO de 

emenda a inicial em ID 10105763 e 10813305. PETITÓRIO de ID. 11455168 

e 11525393, informando o atual endereço da REQUERENTE na cidade de 

NOVA UBIRATA/MT. É o Relatório. Decido. Todos os órgãos do Poder 

Judiciário exercem uma função jurisdicional. Entretanto, há uma divisão de 

trabalho entre esses órgãos que fixa o limite em que cada um poderá 

exercer legitimamente essa função jurisdicional, tal instituto denomina-se 

competência e aquele órgão que exerce a função jurisdicional “em 

desacordo com os limites traçados por lei será ilegítimo, sendo de se 

considerar, então, que aquele juízo é incompetente”. O Código de 

Processo Civil no Capítulo III, do Título IV, do Livro, para determinação da 

competência interna considera os seguintes critérios: o valor da causa, a 

matéria, o critério funcional e o territorial. A doutrina, no entanto, inclui, 

ainda, o critério em razão da pessoa. É o que ocorre em relação a este 

Juízo, cujo CRITÉRIO DETERMINADOR da COMPETÊNCIA foi em razão da 

QUALIDADE da PESSOA que ATUA no PROCESSO. Senão vejamos: A Lei 

Estadual de nº. 7.922/2003, em seu art. 1º, criou 15 (quinze) Varas para 

as Comarcas de 3ª Entrância, com os respectivos cargos de Juiz de 

Direito. Com fundamento em citado diploma legal, o E. Conselho da 

Magistratura expediu o Provimento de nº. 42/2004/CM, autorizando, em 

seu art. 1º, a instalação de mais 03 (três) Varas Judiciais na Comarca de 

Sinop/MT, bem como redefiniu a competência e a denominação das então 

existentes, de modo que a 6ª Vara passou a deter a seguinte 

competência: “Processar e julgar os feitos onde seja parte, interessada ou 

interveniente as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, bem 

como as cartas precatórias cíveis”. Pois bem. FAZENDA PÚBLICA é a 

expressão utilizada pela legislação para designar a presença em Juízo de 

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, quais sejam, a União, 

Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios, Autarquias e 

Associações Públicas, além de outras Entidades de Caráter Público 

criadas por lei (art. 41 do Código Civil). Neste diapasão, ressalto que 

COMPETE PRIVATIVAMENTE à 6ª Vara Cível da Justiça Comum Estadual 

processar e julgar os feitos onde seja parte, interessada ou interveniente 

a Fazenda Pública Federal, nos casos das ações acidentárias propostas 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à prestação 

de benefícios relativos a acidentes de trabalho; Fazenda Pública Estadual 

ou Municipal, bem como as Cartas Precatórias Cíveis, tudo em 

consonância à RESOLUÇÃO nº 12/2013-TP/TJMT e art. 41 do CÓDIGO 

CIVIL. Assim, no que tange às FAZENDAS PÚBLICAS, estabeleceu-se o 

critério definidor da COMPETÊNCIA em razão da PESSOA, ou seja, 

competência “RATIONE PERSONAE”. Este critério, entretanto, trata-se de 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA, de modo que falece a este Juízo de 

competência absoluta para o processamento de demandas em que as 

Fazendas Públicas Estadual e Municipal não figurem como partes, 

interessadas ou intervenientes, já que, no que se refere à Fazenda 

Pública Federal já existe Subseção Judiciária da Justiça Federal instalada 

neste Município. A competência interna divide-se em absoluta e relativa, 

compreendendo a primeira a competência em razão da matéria, da pessoa 

e a funcional, e englobando a segunda a competência em razão do valor e 

do território. Segundo Leonardo José Carneiro da Cunha , “(...) o conceito 

de Fazenda Pública abrange a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas, sendo 

certo que as agências executivas ou reguladoras, sobre ostentarem o 

matiz de autarquias especiais, integram igualmente o conceito de Fazenda 

Pública. (...)”. Dessa forma, o REQUERIDO RAIMUNDO ALMEIDA DOS 

SANTOS apenas, eis que o IBAMA fora declarado ilegítimo, NÃO GOZA de 

BENEFÍCIOS ou PRIVILÉGIOS INERENTES à FAZENDA PÚBLICA, não se 

caracterizando, portanto, no conceito de Fazenda Pública. E, no presente 

caso, a AUSÊNCIA de COMPETÊNCIA deste Juízo é EVIDENTE. Portanto, o 

julgamento da causa por este Juízo tornaria ilegítimo o exercício da função 

jurisdicional, por consequente, absolutamente incompetente para conhecer 

da presente demanda, anulando todo e qualquer ato decisório proferido 

(CPC, art. 64, §2º), eis que não há o preenchimento do requisito 

necessário para determinar a competência desse Juízo. No entanto, 

tratando-se de competência territorial, portanto relativa, não é possível a 

declaração de ofício. Logo, diante do art. 46 do CPC, tratando-se de direito 
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pessoal a ação será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. “Ex 

Positis”, DECLARO INCOMPETENTE este Juízo da 6º Vara da Comarca de 

Sinop para o processamento e julgamento do processo nº 

1009843-51.2017.8.11.0015 e DECLINO a COMPETÊNCIA em favor da 

COMARCA de NOVA UBIRATÃ observadas as formalidades de estilo 

(CPC, art. 64, § 2°), com as anotações e baixas necessárias. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012616-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012616-69.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CARLOS ALBERTO DE SANTANA RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO, 

REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

DECLARATÓRIA, CUMULADA COM CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE 

FAZER proposta por CARLOS ALBERTO DE SANTANA, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz o Requerente que “adentrou nos 

quadros da Polícia Civil em 29 de dezembro de 1988, como Agente Policial 

Classe “A”, e “em 16 de maio de 2006, foi promovido, por antiguidade, para 

Classe “C”. Contudo, “foi publicado o terceiro Estatuto da Polícia Civil de 

Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº. 407 de 30 de junho de 

2010, a qual trouxe mais regras para promoção, dentre elas, a exigência 

de curso superior para atingir a última classe da carreira”. Ocorre que, 

“em 16 de maio de 2006, vários policiais foram promovidos, segundo a 

publicação, a classe “E”, conforme a Lei Complementar nº. 155 de 14 de 

janeiro de 2004”. Frisa-se que alguns policiais “adentraram nos quadros 

da polícia civil juntamente com o autor”, sendo que outros, “entraram em 

seus cargos após o autor, e mesmo assim estão na frente dele na 

carreira”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que “seja declarado e 

reconhecido o direito do autor a promoção da Classe "C" para Classe "E", 

por antiguidade ou merecimento, “com base na Lei n°. 4.721 de 12 de julho 

de 1984 (Primeiro Estatuto da Polícia Civil de Mato Grosso), cujo assunto 

foi regulamentado pela Lei 5.999 de 03 de junho de 1992”; 

Alternativamente, caso não acatado o pedido anterior, seja declarado e 

reconhecido o direito do autor a promoção da Classe "C" para Classe "E", 

por antiguidade ou merecimento, “com base na Lei Complementar n°. 155 

de 14 de janeiro de 2004 (Segundo Estatuto da Polícia Civil de Mato 

Grosso), cujo assunto foi regulamentado pela Lei 8.348 de 06 de julho de 

2005”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação 

dos efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada 

pelo AUTOR, impõe-se dilação probatória e, em especial, a submissão do 

feito ao crivo do contraditório. Registre-se, por oportuno, que o pedido tem 

NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com inúmeros REFLEXOS 

ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede sua concessão 

antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA ANTECIPADA, o 

Requerente almeja sua imediata promoção da Classe "C" para Classe "E". 

Não pode o Requerente obter a satisfação do provimento final pretendido 

por meio do instituto da antecipação dos efeitos da tutela, eis que a 

finalidade do instituto é assegurar a ocorrência dos escopos do processo, 

incidindo sobre efeitos e não sobre o provimento em si mesmo 

considerado, eis que a medida liminar para promoção da Classe "C" para 

Classe "E",, ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO da AÇÃO. 

Ademais, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento realizado em 

01/10/2008, DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 

9.494/97, o qual disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA 

em face dos órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas 

SEGUINTES HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos; b) concessão de aumento ou extensão de vantagens 

pecuniárias; c) outorga ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de 

vencimentos ou vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) 

esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga 

respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 

8.218 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa 

perspectiva, eventual deferimento liminar se daria em contrariedade ao 

julgado pela Suprema Corte na ADC nº 4, porquanto, ao determinar 

liminarmente a imediata promoção do Autor à patente de terceiro sargento, 

resultaria, na prática, em acréscimo à sua remuneração, esbarrando no 

óbice do art. 1º da Lei 9.494/97. ENTENDIMENTO SEMELHANTE foi adotado 

pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Rcl 5.902 MC/CE, oportunidade em 

que a Ministra Cármen Lúcia assim decidiu: “(...) 9. A decisão do 

magistrado estadual, que determinou a inclusão do Interessado no Quadro 

de Acesso para fins de promoção a Sargento da Polícia Militar do Estado 

do Ceará, ocasiona aumento de vencimentos do Interessado, o que é 

vedado pela Lei 9.494/97, e, ainda, descumpre o que decidido na Ação 

Declaratória de Constitucionalidade n. 4/DF” (DJe 14/04/08). E ainda: 

RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE 

REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTRARIEDADE AO QUE O 

STF DECIDIU NO JULGAMENTO DA ADC 4-MC. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de que há 

descumprimento da ordem da ADC 4 quando a tutela antecipada contra a 

Fazenda Pública envolve pagamento de vencimentos e vantagens 

pecuniárias, ainda que sob a forma de ‘reajuste’. Agravo regimental a que 

se nega provimento (Rcl 2005-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 

Plenário, DJ 23.9.2005). INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda 

pública. Antecipação de tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. 

Constitucionalidade reconhecida em medida liminar. ADC n. 4. Servidor 

público. Vencimentos. Vantagem pecuniária. Adicional de produtividade. 

Tutela antecipada para garantir o pagamento. Suposto restabelecimento de 

parcela. Irrelevância. Ofensa configurada à autoridade da decisão da 

Corte. Liminar deferida. A decisão da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em 

que se postule pagamento de vantagem pecuniária, ainda que a título de 

seu mero restabelecimento (Rcl 2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar 

Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). Assim, não é juridicamente admissível o 

deferimento de medida liminar para promoção de militar sem o exame 

completo dos fatos e normas a prevalecerem na causa, o que se faz em 

decisão de mérito, cumprindo ressaltar, por fim, que o Autor vem 

recebendo seus proventos, logo não há perigo de dano irreparável ou de 
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difícil reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a REQUERIDO, 

cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do 

CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001002-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ HONORATO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001002-33.2018.8.11.0015 AUTOR: 

JOSE LUIZ HONORATO ARAUJO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO 

LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA proposta por JOSÉ 

LUIZ HONORATO ARAUJO, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Aduz que o Requerente, “em data de 13 de 

fevereiro de 2017 o Demandante sofreu acidente de trabalho enquanto 

desempenhava suas atividades”, que “na ocasião, o Requerente foi 

atingido por uma prancha de madeira no braço direito que ocasionou 

ROTURA DO TENDÃO DISTAL DO MÚSCULO BÍCEPS BRAQUIAL – CID S 

46.1 E CID M 75.1, razão pela qual requereu junto ao INSS a concessão de 

benefício por incapacidade”. Sustenta, que “foi concedido auxílio-doença 

acidentário ao Requerente (NB 6179246320), sendo concedido até a data 

de 30.09.2017 quando teve seu benefício cessado pelo INSS mesmo 

constando nos laudos e exame médico sua incapacidade laborativa”. Por 

fim, REQUER, como Tutela de Urgência que “determinando ao INSS, que 

RESTABELEÇA o auxílio doença acidentário e converta de imediato em 

aposentadoria por invalidez, com o pagamento do benefício desde a data 

do encerramento do benefício de auxílio-doença previdenciário em 

30.09.2017”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. Compulsando os autos, diante dos documentos 

que instruem a petição inicial, verifica-se que restaram FRAGILIZADAS as 

ALEGAÇÕES do Autor em relação ao pleito da tutela antecipada, eis que 

não apresenta documentos sobre a situação do mesmo. Além do mais é 

verificada a AUSÊNCIA de PROVAS que pudessem DEMONSTRAR os 

DANOS OCUPACIONAIS e a REDUÇÃO da CAPACIDADE FUNCIONAL 

necessária para a concessão do beneficio pleiteado. Com isso, não há 

indícios neste primeiro contato com os autos, de que haja redução da 

capacidade laborativa da parte Requerente no desempenho de suas 

funções, em decorrência do acidente de trabalho, pelo que não restam 

comprovados, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para 

concessão da auxílio acidente, em especial no fato de que deve restar 

demonstrada a redução da capacidade funcional do acidentado, bem 

como o nexo etiológico entre o acidente e as sequelas encontradas, para 

a concessão de tal benefício. Assim, somente a realização da prova 

pericial judicial é que poderá efetivamente contrapor a avaliação médica 

especializada da Previdência Social, eis que a concessão do benefício de 

auxílio-doença depende da verificação das condições de incapacidade 

mediante exame médico-pericial, consoante previsão do art. 59 da Lei nº 

8.213/1991. Ademais, os laudos médicos carreados aos autos não 

demonstram a incapacidade da autora, sendo considerada uma indicação 

médica, apenas a pericia é valida para aferir a incapacidade da 

REQUERENTE, como também, não há nos autos provas suficientes para 

demonstrar o caráter emergencial para a realização de perícia médica. 

Logo, ausente o “fumus bonis iuris” da presente ação, eis que não se tem 

comprovada o nexo entre o acidente e a sequela, bem como se o referido 

acidente chegou a causar tal sequela e o quanto a mesma ainda afeta a 

capacidade laboral da parte REQUERENTE, o INDEFERIMENTO é medida 

que se impõe. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA 

REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 

183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000860-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000860-29.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ELISANGELA REGINA GODOI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM 

CARATER INCIDENTAL proposta por ELISÂNGELA REGINA GODOI, em 

desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz que o REQUERENTE que 

“aprovada no concurso público realizado em 21.05.0006, conforme Termo 

de Posse datado de 01.08.2006, para o cargo de Professor com 

Licenciatura em Educação Física 40H com pós-graduação, nomeado por 

meio da Portaria n. 401/2006 datada de 28.08.2006, conforme Termo de 

Entrada em Exercício datado de 01.08.2006”. Sustenta que, a “O cargo de 

professor foi primitivamente regulamentado pela Lei 568/99, ao qual 

dispunha sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o 

Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de 

Carreira dos Servidores e dá outras providências.”. Informa ainda que “por 

meio da Lei 758/2004, institui o novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários 

dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop. (...) 

as atribuições do professor resultam na “orientação e aprendizagem do 

aluno, participar do processo de planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de ensino aprendizagem e 

contribuir para aprimoramento da qualidade do ensino”. Complementa, por 

fim, que “a criação de novos cargos, atribuições e requisitos para 

provimento, bem como o fato dos novos cargos serem ocupados por 

servidores efetivos, mediante transposição, pontuamos que a LC 62/2011 
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gerou decesso de caráter pecuniário à Requerente, gerado pela 

transposição do cargo de Merendeira (Lei 568/99) para Apoio 

Administrativo Educacional”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência 

que seja determinado “para suspender os efeitos do artigo 83 da LC 

62/2011 e determinar o imediato enquadramento do Requerente na LC/ 

62/2011;”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE requer “para 

suspender os efeitos do artigo 83 da LC 62/2011 e determinar o imediato 

enquadramento do Requerente na LC/ 62/2011”. Neste sentido, vale 

destacar as seguintes informações juntadas ao processo: 1 – Em ID. Num. 

11677391 - Pág. 1 é apresentado o TERMO DE POSSE da REQUERENTE 

para o cargo de PROFESSOR LIC ED. FÍSICA 40HS C/PÓS referência 

CE-20-6, que foi aprovada no concurso público 01/2006, realizado em 

21/05/2006, com classificação em 7º lugar; 2 – Portaria de nº 401/2006 

que nomeia a REQUERENTE para o cargo de PROFESSOR LIC ED. FÍSICA 

40HS C/PÓS, Num. 11677391 - Pág. 2, e Termo de Entrada em Exercício 

em ID. Num. 11677391 - Pág. 5; 3 – Resumo de folha de pagamento em ID. 

11677400 e 11677416, declarando que o REQUERENTE em 01/2012 

pertencia a Classe A, nível 20, com salario base de R$ 1.938,79; em 

05/2012 pertencia a Classe C, nível 02, com salario base R$ 2.575,66; em 

08/2012 pertencia a Classe C, nível 03, com salario base R$ 2.699,49; em 

08/2015 pertencia a Classe C, nível 04, com salario base R$ 3.366,06; 4 – 

Lei N.062/ 2011, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da 

Educação Pública Básica do Município de Sinop, aduz em seus artigos: 

Art. 1º. Parágrafo único. Entende-se por carreira dos Profissionais da 

Educação Pública Básica do Município do Sistema Público Educacional 

aquela essencial para o oferecimento de serviço público, priorizado e 

mantido sob a responsabilidade do Município, com admissão exclusiva por 

concurso público, com revisão geral a cada 12 (doze) meses, limitando a 

65% (sessenta e cinco por cento) a aplicação em folha dos recursos com 

manutenção e desenvolvimento da educação. Art. 2º. A Carreira dos 

Profissionais da Educação Pública Básica do Município é constituída de 

(03) três classes de cargos: I - Professor: composto das atribuições 

inerentes às atividades de docência, de coordenação e de direção de 

unidade educativa; II - Técnico Administrativo Educacional: composto de 

atribuições inerentes às atividades de administração escolar, multi-meios 

didáticos, técnico de desenvolvimento infantil e auxiliar de coordenação 

pedagógica; III - Apoio Administrativo Educacional: composto de 

atribuições inerentes às atividades de auxiliar de nutrição escolar, 

segurança e auxiliar de manutenção de infra-estrutura. Art. 4°. A série de 

classes do cargo de Professor é estruturada em linha horizontal de 

acesso, identificada por letras maiúsculas. § 1º. As classes são 

estruturadas segundo a formação exigida para o provimento e para a 

progressão horizontal no cargo, de acordo com seguinte: I - Classe A - 

habilitação específica de nível médiomagistério; II - Classe B - habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 

151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970; 

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional; IV - Classe D: habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação 

relacionada com sua habilitação; V - Classe E: habilitação específica de 

grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, 

com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua 

habilitação. § 3º. São atribuições específicas do Professor: I - participar da 

formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema 

Público de Educação Municipal; II - elaborar planos, programas e projetos 

educacionais no âmbito específico de sua atuação; III - participar da 

elaboração do Projeto Político Pedagógico; IV - desenvolver a regência 

efetiva; V - controlar e avaliar o rendimento escolar; VI - executar tarefa 

de recuperação de alunos; VII - participar de reunião de trabalho; VIII - 

desenvolver pesquisa educacional; IX - participar de ações administrativas 

e das interações educativas com a comunidade; X - buscar formação 

continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e 

investigativa; XI - cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação 

vigente; XII - cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade educativa; XIII - 

manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por 

meio de ato administrativo regulamentar. Neste sentido, conforme 

documentação apresentada, o REQUERENTE não comprova o requisitos 

necessários à antecipação dos efeitos da tutela, porquanto, para a 

comprovação da tese sustentada pelo REQUERENTE, impõe-se dilação 

probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do contraditório. 

Ora esta, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a 

coexistência dos requisitos citados acima. Assim, em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela, explico, está ausente nos autos a 

presença do “periculum in mora”, eis que a parte REQUERENTE vem 

recebendo seus proventos, não ficando comprometido seu sustento, o 

que descaracteriza tal requisito. Como também, diante de uma análise 

superficial, bem como dos documentos acostados aos autos não são 

suficientes para preencher os requisitos autorizadores necessários para 

a concessão da liminar. Assim, vejamos: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA INDEFERIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL 

- MORTE - SINALIZAÇÃO INADEQUADA - PENSÃO CIVIL – NECESSIDADE 

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – MEDIDA 

CAUTELAR - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA NÃO 

PREENCHIDOS - IMPROVIMENTO. Não havendo comprovação do 

preenchimento dos requisitos estampados no art. 273 do CPC, ante a 

necessidade de dilação probatória, há indeferir o pedido de tutela 

antecipada. Para a concessão de providência cautelar, nos termos do 

artigo 273, § 7º, do CPC, é necessária a presença do fumus boni juris e do 

periculum in mora. Ausentes, há indeferir a medida cautelar pretendida. (AI 

15227/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015) Logo, ausentes os vestígios 

que garantem a tutela liminar em favor do REQUERENTE, eis que o 

processo merece dilação probatória para melhor análise do feito, o 

INDEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a REQUERIDO, cientificando-o que dispõe do 

prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, 

apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000456-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO ALVES DA GAMA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE (RÉU)

estado do acre (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000456-75.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ALEX SANDRO ALVES DA GAMA RÉU: ESTADO DO ACRE, GOVERNO DO 

ESTADO DO ACRE Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ALEX 

SANDRO ALVES DA GAMA, em desfavor de ESTADO DO ACRE. Aduz 

que o REQUERENTE que “inscreveu-se no concurso para o cargo de 

Agente de Polícia do Estado do Acre, Edital nº 001/SGA/SEPC de 17 de 

março de 2017, tendo como número de inscrição 256.278-2.”. Sustenta 

que, “fora aprovado em todas as etapas da 1ª fase do concurso, contudo 

na 3ª etapa da 2ª fase, concernente no Exame médico e toxicológico, o 

requerente fora declarado inapto e por via de consequência eliminado do 

concurso, sob o argumento de que não apresentou todos os exames 

médicos exigidos no edital”. Informa ainda, que o “resultado da análise 

concluiu pela sua inaptidão em virtude de ausência de um exame, qual 

seja, Exame de Chagas IGG e IGM. (...) como se observa no edital de 

abertura, o exame requisitado dos candidatos era CHAGAS, vide anexo V 

do edital, não fazendo qualquer referência aos termos IGG e IGM”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência que “invalidar o ato administrativo que 

concluiu inaptidão do requerente na fase de exame médico e toxicológico 

e eliminou-o do certame, determinando desde já que o requerido seja 

obrigado aprovar o requerente na referida etapa, reeditando e 

republicando o resultado, incluindo o requerente na lista de convocados 

para a próxima etapa (investigação criminal e social) e nas demais fases 

do concurso, que ainda, determine a impossibilidade do requerido de 

utilizar a expressão “sub judice” ao lado do nome do requerente nas 

próximas etapas do certame e em suas carteiras/fichas funcionais, acaso 

nomeado, por ser medida odiosa e discriminatória, em adição, acaso V. 

Exa. entenda necessário, que determine ao requerido que reabra prazo 

razoável para apresentação por parte do requerente do exame dito 

faltante, tudo de acordo com a argumentação supra, devendo, para tanto, 

ser expedido mandado de urgência sob pena de restar por inócua a 

medida”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE PARCIALMENTE a ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE requer a 

aprovação “reeditando e republicando o resultado, incluindo o requerente 

na lista de convocados para a próxima etapa (investigação criminal e 

social) e nas demais fases do concurso”. Neste sentido, vale destacar 

que o EDITAL N.º 001/SGA/SEPC de 17 de março de 2017 do Estado do 

Acre declara em seu “ITEM 3 – DAS INSCRICÕES”, o seguinte: 16. DO 

EXAME MÉDICO E TOXICOLÓGICO 16.1. A fase de Exame Médico e 

Toxicológico, de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente 

com os candidatos APTOS no Exame Psicotécnico, exceto para o cargo 

de Escrivão. (...) 16.3. Os Exames Médicos, de caráter eliminatório, 

objetivam aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para 

suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de 

Formação Profissional e para desempenhar as atribuições típicas do 

cargo. 16.4. Após a realização dos Exames Médicos, e conferência dos 

exames laboratoriais e complementares, o candidato será considerado 

“apto” ou “inapto”. 16.5. Os exames laboratoriais serão realizados pelo 

candidato, às suas expensas, cuja relação consta do ANEXO V deste 

edital. 16.5.1. Os exames laboratoriais e respectivos laudos entregues 

deverão ser emitidos a, no máximo, 3 (três) meses da data de realização 

da etapa. (...) 16.7. Durante os Exames Médicos, poderá ser solicitado à 

realização de outros exames laboratoriais e exames complementares, a 

expensas do candidato, além dos previstos no ANEXO V deste edital, ou 

repetição de exames, para fins de elucidação diagnóstica. Não será 

facultado ao candidato, por decisão própria, a reapresentação de 

qualquer exame posteriormente a realização da fase, nem mesmo no 

recurso, sendo desconsiderado qualquer exame que se enquadre neste 

caso. 16.7.1. Após a análise da avaliação médica e dos exames 

laboratoriais e complementares dos candidatos, será emitido parecer 

conclusivo da aptidão ou da inaptidão do candidato. (...) 16.10. Será 

eliminado do Concurso Público o candidato que: a) for ausente na Fase de 

Exame Médico e Toxicológico; b) não apresentar documentação exigida 

para a Fase de Exame Médico e Toxicológico em conformidade com o 

Edital; c) for considerado inapto, conforme condições incapacitantes 

relacionadas no ANEXO VI. 16.11. O resultado preliminar dos Exames 

Médicos, com lista nominal dos candidatos APTOS, bem como o link para 

consulta individual do motivo da inaptidão, estarão disponíveis no site 

www.ibade.org.br, nas datas estabelecidas no Edital de convocação para 

a fase. 16.12. Caberá recurso contra o resultado preliminar dos Exames 

Médicos, de acordo com o item 18 deste Edital. 16.13. O resultado da 

análise dos recursos contra o resultado dos Exames Médicos será 

divulgado no portal www.ibade.org.br, bem como o resultado final da 

fase. 16.14. Demais informações a respeito à Fase de Exame Médico e 

Toxicológico constarão de edital específico de convocação para essa 

etapa. (...) ANEXO V – RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS Para a realização 

do Exame Médico e Toxicológico, obrigatoriamente os candidatos deverão 

apresentar os exames, acompanhados dos respectivos laudos: • 

Hemograma; • Glicemia; • Chagas; • VDRL; • HBSAg; • TGO; • TGP; • 

Bilirrubinas e frações; • Tipo Sanguíneo e fator RH; • Eletrocardiograma; • 

Raios-X de tórax; • Toxicológico, do tipo “larga janela de detecção”, que 

acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de 

dependência química ou psíquica de qualquer natureza e deverão 

apresentar resultados para um período mínimo de 90 (noventa) dias; • 

Oftalmológico completo (inclusive com avaliação sensocromática); • 

Audiometria tonal e vocal. ANEXO VI - CONDIÇÕES INCAPACITANTES 

PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE I) Apresentar os diagnósticos que 

inabilitem o candidato, segundo os critérios a seguir: a) GERAIS: defeitos 

físicos, congênitos e/ou adquiridos, com debilidade e/ou perda de sentido 

ou de função; cirurgias mutiladoras; neoplasias malignas; doenças 

crônicas e/ou agudas incuráveis ou de cura improvável, incapacitantes de 

imediato ou que tendem a evoluir para incapacitantes para as atividades 

próprias do cargo; b) ESPECÍFICOS: sopros orgânicos, arritmias cardíacas; 

hipotensão ou hipertensão arterial que esteja acompanhada de sintomas, 

possua caráter permanente e não possa ser controlada suficientemente 

pelo uso de medicação adequada; vasculopatias evidentes ou limitantes; 

hérnias; marcha irregular e/ou uso de aparelhos ortopédicos; grandes 

desvios de coluna vertebral; artropatia crônica; redução dos movimentos 

articulares; doenças ósseas; distúrbios importantes da mímica e da fala; 
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disritmia cerebral; distúrbios da sensibilidade táctil, térmica e/ou dolorosa; 

incoordenação motora, bem como doenças incuráveis ou de cura 

improvável, incapacitantes de imediato ou que tendem a evoluir para 

incapacitantes para as atividades próprias do cargo; II) Não apresentar os 

exames obrigatórios para o exame clínico; III) Não fornecer material 

biológico para o exame toxicológico; IV) Tiver resultado positivo para uma 

ou mais substâncias entorpecentes ilícitas, tais como: a) Causadoras de 

dependências química ou psíquica de qualquer natureza; b) Maconha e 

derivados; c) Cocaína e derivados; d) Opiácios, ecstasy (MDMA, MDA e 

MDE), piniciclidina (PCP), anfetaminas, metanfetaminas. Ademais, no 

EDITAL Nº 040 SGA/SEPC, de 28 de novembro de 2017, que divulgou a 

“convocação final para o Exame Médico e Toxicológico, para todos os 

Cargos”, determina em seu item 2.3 que “Para a realização do Exame 

Médico e Toxicológico, obrigatoriamente os candidatos deverão 

apresentar os exames, acompanhados dos respectivos laudos: (...) 

Chagas (IGG E IGM); (...) Neste sentido, o REQUERENTE, conforme ID. 

Num. 11454491 - Pág. 56, foi considerado inapto em razão dos seguintes 

motivos: “Ausência do exame de chagas IGG e IGM. Conforme preceitos 

do subitem 16.10 alínea ‘B’ do edital do certame o candidato está eliminado 

por não apresentar o exame exigido no dia da realização da etapa.” 

“Conforme convocação publicada no site do IBADE dia 29/11/2017, item 2 

DOS EXAMES E LAUDOS e subitem 2.3 Para a realização do Exame 

Médico e Toxicológico, obrigatoriamente os candidatos deverão 

apresentar os exames, acompanhados dos respectivos laudos: • Chagas 

(IGG E IGM); Subitem 2.3.1 DA CONVOCAÇÃO – A falta de qualquer 

exame ou laudo indicado acima ensejará a eliminação do candidato, 

conforme preceitos do Edital do Certame. ANEXO VI – Alinea b – item II e 

Subitem 16.10 Será eliminado do Edital do concurso público o candidato 

que: b) não apresentar documentação exigida para a Fase de Exame 

Médico e Toxicológico em conformidade com o edital. Regra essa que não 

foi cumprida pelo candidato que não apresentou exame de Chagas (IGG e 

IGM) quando de sua convocação como estabelece o Edital do Certame e 

convocação, em seus itens mencionados acima”. (ID. Num. 11454823 - 

Pág. 5). No entanto, o REQUERENTE junta aos autos PROTOCOLO DE 

ENTREGA DE EXAMES do dia 19/12/2017 recebido por “Ketty de Souza 

Ferreira” (ID. Num. 11454819 - Pág. 1), o qual não foi solicitado exame 

complementar . Desse modo, é sabido que “o edital é o ato normativo 

editado pela administração pública para disciplinar o processamento de 

qualquer concurso público, consubstanciando-se em verdadeira lei para o 

mesmo. II - O princípio da vinculação ao edital, consectário dos princípios 

da legalidade e moralidade da Administração Pública, determina, em 

síntese, que todos os atos que regem o concurso público devem estrita 

obediência àquele, vinculando, em caráter recíproco, o Poder Público e 

candidatos, salvo previsões que conflitem com regras e princípios de 

ordem legal ou constitucional. (...)” (TJ-MA - MS: 0078352015 MA 

0001137-42.2015.8.10.0000, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data 

de Julgamento: 16/10/2015, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data 

de Publicação: 21/10/2015) Com isto, para a concessão do pedido liminar, 

tem-se a necessidade da verificação dos requisitos autorizadores, qual 

seja, o “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. CAUTELAR 

INOMINADA. LIMINAR. REQUISITOS. São anuláveis os negócios jurídicos, 

quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que 

poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das 

circunstâncias do negócio. O deferimento de liminar cautelar exige a 

constatação de vestígios sobre a plausibilidade do direito (""periculum in 

mora"") e o perigo de eventual prejuízo causado ao requerente, pela 

simples demora relativa ao natural trâmite processual (""fumus boni 

iuris""). (TJ-MG 100240777612290011 MG 1.0024.07.776122-9/001(1), 

Relator: JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/03/2008, Data 

de Publicação: 05/04/2008). Logo, nos presentes autos verifica-se a 

POSSIBILIDADE de RESGUARDAR o DIREITO do REQUERENTE, qual seja a 

inclusão do nome do candidato na lista final, eis que a concessão do 

pedido no provimento final de mérito pode causar maiores danos ao 

requerente, que a reversão do pedido liminar. Em outras palavras, é 

melhor o REQUERENTE aguardar a instrução do processo para 

comprovação dos fatos na fila de classificados, que ao final do processo 

o mesmo ter que reaver sua vaga para nomeação. Quanto “a 

impossibilidade do requerido de utilizar a expressão “sub judice” ao lado 

do nome da requerente em suas carteiras/fichas funcionais” INDEFIRO, eis 

que a expressão não configura medida discriminatória, mas sim ressalva 

que o REQUERENTE possui direito a reserva de vaga até o trânsito em 

julgado da decisão final, assim vejamos: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO DA 

POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NO EXAME DE SAÚDE BUCAL. 

DEFICIÊNCIA ODONTOLÓGICA PASSÍVEL DE REVERSÃO. EXIGÊNCIA 

EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. 

(...) 2. Manutenção do candidato no certame, com a ressalva de que 

candidato sub judice não tem direito à nomeação, mas sim à reserva de 

vaga até o trânsito em julgado da decisão final. 3. Precedentes desta Corte 

de Justiça. 4. Agravo de instrumento provido. 5. Decisão unânime. (TJ-PE - 

Agravo de Instrumento : AG 182800 PE 001200900670257; Orgão 

Julgador 8ª Câmara Cível; Publicação 193; Julgamento 8 de Outubro de 

2009; Relator Ricardo de Oliveira Paes Barreto). Assim, diante dos 

requisitos que garantem a tutela liminar em favor do REQUERENTE, o 

DEFERIMENTO PARCIAL do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR no sentido de, 

“PROVISORIAMENTE”, até decisão de mérito, INCLUIR a REQUERENTE “na 

lista de convocados para a próxima etapa (investigação criminal e social) 

e nas demais fases do concurso”. DEFIRO o BENEFÍCIO da JUSTIÇA 

GRATUITA. CITE-SE o REQUERIDO, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO quanto aos termos da presente ação, dentro do prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183, CPC/2015). Com a contestação, vista à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000737-31.2018.8.11.0015 

IMPETRANTE: ROSENI STEL DE PAULA IMPETRADO: LUCIA EUNICE DE 

MEDEIROS PAGLIARI, VERIDIANA PAGANOTTI, MUNICIPIO DE SINOP, 

EXCELENTISSIMO PREFEITO(A) MUNICIPAL DA CIDADE DE SINOP/MT 

Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

MEDIDA LIMINAR, proposta por ROSENI STEL DE PAULA, em desfavor de 

LÚCIA M. PAGLIARI; VERIDIANA PAGANOTTI; MUNICIPIO DE SINOP. Aduz 

que a Impetrante “é servidora pública municipal, com cargo de professora 

de história, com termo de posse e entrada em exercício em abril de 2009”. 

Todos os anos os Diretores das unidades escolares providenciam o 

chamado “lotacionograma”, informando à SMEEC da “lotação dos 

servidores em cada unidade, e da carência e número de vagas a 

preencher”. Ocorre que a professora “Claudizia Pereira da Silva Lubke, 

lotada em outro estabelecimento para completar sua carga horária, 

informou a intenção de participar do evento”, sendo mencionado a 

impossibilidade, “vez que a contagem de pontos para atribuição de aulas 

somente é direcionada aos profissionais lotados no estabelecimento”. 

Contudo a referida servidora se dirigiu à Secretaria de Educação e voltou 

com um “Termo de Remoção” e “entregou mediante assinatura de recebido 

à Diretora da Unidade Escolar”. Diante disso, participou da referida 

contagem de pontos, “classificando-se em segundo lugar, sendo que a 

ora impetrada ficou em 4° lugar e sem aulas na unidade escolar para 

distribuição”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que determine 

aos Impetrados, “que garantam à Impetrante o direito líquido e certo de 

atribuição de aulas em 3º lugar, naquele estabelecimento de ensino e 

dentro de sua disciplina de História, pela contagem de pontos como acima 

provado de pronto, e consequente anulação do ato constituído pelo Termo 

de Remoção”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. O 

MANDADO de SEGURANÇA é meio processual adequado, para proteger 

DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 
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poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao 

utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Para a CONCESSÃO da LIMINAR em sede de mandado de 

segurança, mister se faz a constatação da existência dos REQUISITOS 

LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “FUMUS BONI 

JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, 

aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, 

no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do 

mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). 

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de concessão de 

LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os ensinamentos de 

Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na antecipação realizada 

através da liminar há uma coincidência entre o que se antecipa e o que se 

pretende obter ao final, ou seja, a medida de segurança, existe desde logo 

uma satisfação do pedido. (...) A sua função primordial é garantir que a 

ordem determinada através do mandado de segurança seja eficaz no 

plano fático. Como ela obtém o resultado? Possibilitando ao impetrante do 

writ que sua pretensão seja, na prática, satisfeita ab initio.” A 

JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL 

CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em Mandado de Segurança é possível a 

concessão de liminares satisfativa. 2. Embora satisfativa, em face da 

provisoriedade de que se revestem, não obstante a prolação de sentença 

de mérito. 3. Apelo e remessa improvidos. No caso dos autos, a relevância 

dos FUNDAMENTOS da IMPETRAÇÃO RESTARAM DEMONSTRADAS. 

Vejamos: “In casu”, o IMETRANTE pretende de atribuição de aulas em 3º 

lugar, naquele estabelecimento de ensino e dentro de sua disciplina de 

História, pela contagem de pontos como acima provado de pronto, e 

consequente anulação do ato constituído pelo Termo de Remoção. Neste 

sentido vale destacar os documentos apresentados: 1 – ID. 11617933 – 

Instrução Normativa nº 008/SMEEC/2017, que aduz sobre os processos 

de remoção, o qual devera ser deferido ou indeferido até a segunda 

quinzena de janeiro, condicionado a existência de vaga; 2 - ID. 11617935 é 

juntado a classificação de contagem de pontos por área para 2018, sendo 

que na matéria de História a Impetrante ficou classificada em 4º lugar, com 

22,72 de pontos; 2 – ID. 11617936, TERMO DE REMOÇÃO de Claudizia 

Pereira da Silva Lubke, para o cargo de Professor Licenciado em História, 

22hrs, para o Centro Educacional Lindolfo José Trierweiller; 3 – ID. 

11617938, Quadro Demonstrativo de Vagas para tal escola, de 

novembro/2016, comprovando que não fora solicitado professor de 

História; 4 – ID. 11617939, Quadro Demonstrativo de Vagas para tal 

escola, de novembro/2017, comprovando que não fora solicitado 

professor de História; 5 – ID. 11617942, Simulação de Atribuição de Aulas 

para o ano Letivo de 2018, de dezembro/2017, demonstrando que a 

IMPETRANTE estava em 3º lugar com carga horaria de 20h, bem como a 

Professora Claudizia Pereira como “(...) que lotaram em 2017”; 6 – ID. 

11617941, Aulas disponíveis para atribuir 56; Total de aulas dos 

Professores de História 76; Aulas faltando p/ fechar a atribuição:20. 7 – 

ID. 11617953 Termo de Posse da IMPETRANTE para o cargo de PROF. LIC. 

HISTÓRIA 20H; ID. 11617952 Termo De Entrada Em Exercício; ID. 11617951 

Portaria 285/2009 nomeando a IMPETRANTE para o cargo de PROF. LIC. 

HISTÓRIA 20H; Neste sentido, verifica-se que a que não fora solicitado 

professor de História no Quadro Demonstrativo de Vagas, bem como 

Simulação de Atribuição de Aulas para o ano Letivo de 2018 a 

IMPETRANTE estava em 3º lugar com carga horaria de 20h. Ademais, a 

Instrução Normativa nº 008/SMEEC/2017 aduz que a remoção deverá 

estar condicionada a existência de vagas, assim, o TERMO DE REMOÇÃO 

da Professora Claudizia Pereira, esta datado em 01/02/2017, o que deveria 

ocorrer “até a segunda quinzena do mês de janeiro”, conforme aduz art. 

1º, § 2º da referida Instrução Normativa. Ora esta, os Quadros 

Demonstrativos de Vagas dos anos de 2016 e 2017 não foram solicitados 

professor de História na unidade escolar CENTRO EDUCACIONAL 

LINDOLFO TRIERWEILER de Sinop – MT. Assim, diante da Simulação de 

Atribuição de Aulas para o ano Letivo de 2018 que a IMPETRANTE 

ocupava o 3º lugar com carga horaria de 20h, do Termo de Remoção da 

Professora Claudizia Pereira que não está de acordo com o art. 1º, § 2º da 

referida Instrução Normativa nº 008/SMEEC/2017, bem como a ausência 

de solicitação de professor de Historia para a unidade escolar CENTRO 

EDUCACIONAL LINDOLFO TRIERWEILER de Sinop – MT, verifica-se a 

POSSIBILIDADE de RESGUARDAR o DIREITO do REQUERENTE. Assim, 

diante dos requisitos que garantem a tutela liminar em favor do 

REQUERENTE, o DEFERIMENTO PARCIAL do PEDIDO LIMINAR é MEDIDA 

que se IMPÕE. “Ex positis”, CONCEDO PARCIALMENTE a LIMINAR 

PRETENDIDA, no sentido de DETERMINAR ATRIBUIÇÃO de AULAS a 

IMPETRANTE, no estabelecimento de ensino CENTRO EDUCACIONAL 

LINDOLFO JOSÉ TRIERWEILLER e dentro de sua disciplina de História. 

NOTIFIQUE-SE a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) como COATORA(S), por 

meio do ENDEREÇO ELETRÔNICO indicado em ID. 11803422, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste(m) as INFORMAÇÕES 

que entender(em) ser pertinentes, bem como CIENTIFIQUE o ÓRGÃO de 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL da PESSOA JURÍDICA INTERESSADA, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, 

conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013208-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD JARWORSKI EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT0017868A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

MARCIA.C.L.HERNANDORENA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013208-16.2017.8.11.0015 

IMPETRANTE: EDGARD JARWORSKI EIRELI - ME IMPETRADO: MUNICIPIO 

DE SINOP, MARCIA.C.L.HERNANDORENA Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos em ID. 11427875 pelo 

REQUERENTE, insurgindo-se quanto à suposta CONTRADIÇÃO na 

SENTENÇA de ID. 11090291 que INDEFERIU a pretensão do mesmo. Após, 

os autos vieram-me em conclusão. É o Breve Relato. Decido. Os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao 

Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento 

vinculado às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e 

CONTRADIÇÃO. Por OMISSÃO, entende-se a inexistência de análise, 

implícita ou explícita, na decisão recorrida, de alegação ou pedido feito 

pelas partes ou de prova essencial à solução do litígio, constantes nos 

autos. A OBSCURIDADE está na falta de clareza na redação do texto ou 

na falta de significância precisa da mensagem trazida por aquele, levando 

qualquer pessoa comum a dúvidas sobre qual é o verdadeiro significado 

das orações que compõem a decisão recorrida. Sobre a CONTRADIÇÃO, 

afirma-se que está relacionada à exposição de idéias feitas na 

fundamentação da decisão e a conclusão a que esta chega. Assim, só é 

contraditória a decisão que tem incoerência lógica entre a fundamentação 

e a conclusão da decisão atacada. Se o (s) fundamento (s) dos embargos 

de declaração estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, À 

INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou negócio jurídico, à valoração ou reanálise 

de provas e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas 

anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro 

recurso apropriado que, dependendo da tipologia da SENTENÇA atacada, 

poderá ser o recurso de agravo (de instrumento ou retido) e de apelação. 

Em relação às premissas levantadas acima, trago os seguintes julgados 

do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 

535 DO CPC. (ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO 

STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, 

POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência 

desta Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de 

declaração para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para 

fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do 

Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não 

configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição 

ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a 

jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os 

embargos não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da 

Publicação/Fonte DJe 08/03/2012). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de 

natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os 

pressupostos legais insertos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. 

Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, em relação à 

controvérsia, o decisório está claro e suficientemente fundamentado. 3. 

Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a decisão 

embargada, não há confundir omissão com provimento jurisdicional 

contrário aos interesses da parte. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA 

MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, 

Data do Julgamento 16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 

08/03/2012). Logo, quanto à alegação de contradição da decisão 

guerreada sob o argumento de que “O primeiro posicionamento encerra 

com a jurisprudência favorável à isenção do pagamento do ITBI do Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso, às fls. 4 do ID nº11090291. E o segundo 

posicionamento encontra se às fls. 5 do Id nº11090291, no sentido de que 

a empresa possui atividade inferior a dois anos e por isso, “a autoridade 

coatora agiu em conformidade com a lei”, CONSIGNO que o que pretende o 

EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, eis que almeja ADEQUAR a DECISÃO ao 

SEU ENTENDIMENTO. No caso presente, o OBJETIVO da Embargante é o 

de, nitidamente, SUBSTITUIR a DECISÃO que lhe foi DESFAVORÁVEL. Os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS quando 

AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do CPC ou evidenciada 

PRETENSÃO de REAPRECIAÇÃO da CAUSA. “Ex positis”, CONHEÇO dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, mas NEGO PROVIMENTO, por 

não vislumbrar qualquer CONTRADIÇÃO na DECISÃO objurgada, 

MANTENDO-A da forma que fora lançada. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001007-55.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: SYLVIA MARQUES AMORIM REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. IDOSA – PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por SYLVIA MARQUES AMORIM, 

por intermédio da sua advogada, 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 Autora “se encontra debilitada devido 

seu estado de saúde, tendo descoberto ser portadora de trombofilia, ou 

seja, tem uma maior propensão à “ocorrência de eventos trombóticos 

venosos” (entupimento de veias), o que a coloca em uma situação de 

risco de vida e a urgência de ministração medicamentosa, conforme se 

verifica do laudo médico (doc. Anexo) emitido pela Dra. Anna Letícia 

Yanai, CRM 4362”. (sic) Menciona que a atual situação clínica da parte 

autora, necessita com URGÊNCIA do uso do medicamento XARELTO 20 

mg (Xarelto), 02 (dois) comprimidos por dia, 26 (vinte e seis) caixas ao 

ano. Postula pela concessão da tutela antecipada para compelir os 

Requeridos a disponibilizarem à parte Requerente o tratamento médico 

imprescindível para a manutenção da sua saúde, qual seja, XARELTO 20 

mg (Xarelto), 02 (dois) comprimidos por dia, 26 (vinte e seis) caixas ao 

ano. CARREOU DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da 

PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende 

estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da 

MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE 

ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da 

TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de 

dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 

11740684. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre 

do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem 

como o JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis 

que o comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do 

paciente que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte 

ou graves sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. 

Neste sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 

CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. 

SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 
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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 medicamento adequado à parte Requerente, qual seja, 

“XARELTO 20 mg (Xarelto), 02 (dois) comprimidos por dia, 26 (vinte e seis) 

caixas ao ano”, conforme Laudo Médico constante no Id. 11740684, 

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 acostado ao Id. 11740684. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001058-66.2018.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001058-66.2018.8.11.0015 AUTOR: 

FRANCIANE GOBBI SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por FRANCIANE GOBBI SANTOS, em 

causa própria, 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 Autora “está gestante de seu segundo filho, exame Beta HCG 

anexo, e em consequência da doença que é portadora, a Autora 

necessita aplicar injeções subcutâneas todos os dias da gestação até 1 

(um) mês após o parto, medicação receitada pelo Dr. Mauro Alfredo 

Gross, qual seja, Exoxaparina-40mg-receita anexa”. (sic) Diante da 

situação clínica da parte autora, necessita, com URGÊNCIA, do 

medicamento “ENOXAPARINA 40MG durante toda a gestação até 1 (um) 

mês após o parto” . Postula pela concessão da tutela antecipada para 

compelir os Requeridos a disponibilizarem à parte Requerente o tratamento 

médico imprescindível para a manutenção da sua saúde, dentre o qual, o 

medicamento “ENOXAPARINA 40MG durante toda a gestação até 1 (um) 

mês após o parto”. CARREOU DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da 

análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este 

Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE 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 

constante nos Ids. 11768258 e 11768260. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 
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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 os medicamentos adequados à parte Requerente, quais 

sejam, “ENOXAPARINA 40MG durante toda a gestação até 1 (um) mês 

após o parto”, conforme Laudo Médico constante nos Ids. 11768258 e 

11768260, 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 constante nos Ids. 

11768258 e 11768260. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001220-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001220-61.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM LTDA - ME 

REQUERIDO: SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR 

– ART. 305, CPC, proposta por LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM 

LTDA - ME, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO). Aduz que o Requerente “é 

empresa regularmente constituída desde o ano de 2002, atuando no ramo 

da indústria e comercio da madeira e laminados e, para tanto, possui a 

Licença de Operação expedida pela SEMA/MT”, sendo que “para o 

exercício de sua atividade industrial e comercial a Autora emprega 16 

(dezesseis) funcionários”. Contudo, “desde 01/08/2002, a Autora teve 

deferido pela SEFAZ/MT a inscrição estadual para o regular exercício da 

atividade, e sempre cumpriu suas obrigações sociais e tributárias”. Porém, 

nos últimos dois anos não foi possível realizar o recolhimento do ICMS, 

mas mesmo assim, a empresa declara todas as operações à SEFAZ/MT. 

Ocorre que a Autora “foi intimada pela SEFAZ/MT para fazer prova do 

recolhimento do ICMS, dentro do prazo de 30 dias, sob pena de 

suspensão da inscrição estadual”. Diante da impossibilidade da Autora 

realizar o pagamento do ICMS, o Requerido, através da SEFAZ, em 

23/01/2018, “suspendeu a inscrição estadual da Autora, e, assim está 

impossibilitada de exercer sua atividade comercial absolutamente lícita”. 

Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que determine a suspensão 

dos efeitos da decisão do Requerido, através de sua Secretaria de 

Fazenda, afim de restabelecer, imediatamente, após a intimação, a 

inscrição estadual. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. 

Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS 

entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da 

Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, 

GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou 

antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 

311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA 

CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a 

TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, 

CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, 

a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). 

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, 

SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser 

REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou 

INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). Nesse sentido, o art. 300, “caput”, 

do Novo Código, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO 

da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou 

CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Logo, 

a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou 

seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com 

esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no 

que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que 

a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do 

PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA 

ACAUTELATÓRIA. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo 

de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA 

CAUTELAR MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende o 

restabelecimento de sua inscrição estadual que foi suspensa em razão de 

decisão da Secretaria de Fazenda por débitos de ICMS pendentes. Ocorre 

que para a concessão do pedido liminar é necessário à presença dos 

requisitos o “fumus bonis juris” e o “periculum in mora”, simultaneamente, 

para que assim possa valer a pretensão. Neste sentido, verifica-se que o 

REQUERENTE por meio de ID. Num. 11839388 - Pág. 1-2, teve sua 

Inscrição Estadual suspensa por não atender notificação / intimação, o 

qual aduz “a pessoa jurídica acima identificada fica intimada, no prazo de 

30 dias, a apresentar as informações solicitadas abaixo: a) Comprovante 

de recolhimento do ICMS ST Interna (DAR1-Aut) das notas fiscais 

relacionadas no anexo, conforme artigo 4º, §3º do artigo 6º e §2º do 

artigo 8º, todos do Anexo X do RICMS e §5º do artigo 157 do RICMS; b) 

Informar os códigos dos produtos da Lista de Preços Mínimos (Portaria nº 

12/2015) que serviram de base para determinar os valores dos produtos 

das NFe relacionadas no Anexo desta intimação, sob pena de 

arbitramento dos valores(artigo 11 da Lei 7098/98) (...) O não atendimento 

a presente intimação acarretará a suspensão da inscrição no CCE/MT, 

conforme previsto no inciso VII do artigo 78 da Portaria nº 5/2014”. (ID. 

Num. 11839381 - Pág. 1). Desta forma, ao suspender a Inscrição Estadual 

do REQUERENTE o REQUERIDO impede que o mesmo exerça suas 

atividades, o que contraria o entendimento sumulado do STF, vejamos: 

“Súmula 547 – STF: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em 

débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e 

exerça suas atividades profissionais”. Vejamos também os entendimentos 

jurisprudenciais: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

REJEITADA. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. 

REJEITADA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. SUSPENSÃO DA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL. ATO ADMINISTRATIVO PAUTADO NO INCISO I 

ARTIGO 51 DO RICMS E ARTIGO 43 DA LEI Nº 7.000/01. MEDIDA 

COERCITIVA AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. DESCABIMENTO. 

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DO TJES. RECURSO 

DESPROVIDO. 1) É cabível a impetração de mandado de segurança em 

face da aplicação da Lei que visa a suspender inscrição estadual de 

empresa em débito com a Fazenda Pública. 2) O Tribunal Pleno desta Corte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 146 de 212



Estadual, nos autos do incidente de inconstitucionalidade nº 

100.050.038.122, já declarou a incompatibilidade vertical, frente à 

Constituição Federal, do art. 43, da Lei Estadual nº 7.000/2001, e do inciso 

I do art. 51 do Regulamento Estadual do ICMS, que possibilitam suspender 

a inscrição estadual daquelas empresas em débito junto ao Fisco Estadual. 

3) Recurso desprovido. (TJES; Ag-Ap-Reex 0022018-90.2013.8.08.0024; 

Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; 

Julg. 23/02/2016; DJES 01/03/2016) MANDADO DE SEGURANÇA. 

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. WRIT INSTRUÍDO. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA 

COBRANÇA DE DÉBITO DE ICMS. OFENSA AO LIVRE EXERCÍCIO DO 

TRABALHO, OFÍCIO OU PROFISSÃO (ARTIGO 5º, INCISO XIII, DA CF). 

EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. SEGURANÇA NORMATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1) Na ação de 

mandado de segurança, além dos pressupostos processuais para a 

validade da relação jurídica processual, a parte ativa deve, também, 

comprovar, de plano, a existência de direito líquido e certo, porque 

inadmissível a dilação probatória nesta via. A notificação de fls. 19-20 é 

documento idôneo que preenche o requisito da existência de prova 

pré-constituída apta a viabilizar o mandamus. Preliminar rejeitada. 2) A 

suspensão da inscrição estadual não pode ser utilizada com o objetivo de 

impelir o contribuinte ao pagamento de eventual débito de ICMS, sob pena 

de violação do verbete da Súmula nº. 547, do STF, que veda a autoridade 

proibir que o contribuinte em débito exerça as suas atividades 

profissionais, e pelo artigo 5º, inciso XIII, da CF, que assegura o livre 

exercício do trabalho, ofício ou profissão. 3) Segurança parcialmente 

concedida, pois o direito brasileiro veda a chamada segurança normativa, 

já que eventos futuros não podem ser alcançados pelo writ. (TJMA; MS 

025218/2016; Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desª Ângela Maria 

Moraes Salazar; Julg. 21/10/2016; DJEMA 27/10/2016) Deste modo, diante 

dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES 

os REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido liminar 

pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, 

DEFIRO a LIMINAR postulada no sentido de SUSPENDER os EFEITOS da 

DECISÃO de ID. 11839388, e, consequentemente, RESTABELECER a 

INSCRIÇÃO ESTADUAL do REQUERENTE, devendo para tanto, ser 

INTIMADA a Gerente da Agência Fazendária de Sinop/MT, para que 

proceda o restabelecimento da inscrição estadual da Autora; bem como, 

seja expedido carta precatória à comarca de Cuiabá/MT, intimado o 

Gerente da Gerência Especializada de Fiscalização de ME e EPP. CITE-SE 

o REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos 

termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, 

nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001231-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NEVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DE CARVALHO OAB - RS73860 (ADVOGADO)

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648/O 

(ADVOGADO)

GUSTAVO TAVARES DE MORAES OAB - MT9269/O (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

CAMILA SVERZUTI FIDENCIO OAB - SP147000 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001231-61.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FABIO NEVES SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Da análise atenta dos autos, verifico que fora prolatada 

sentença em Id 9305267. Contudo, constato que quando da intimação da 

Requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias liquidasse 

espontaneamente o débito (Id 10658749), esta sequer havia sido intimada 

da decisum acima mencionada. Dessa forma, CHAMO o FEITO A ORDEM, 

para determinar a INTIMAÇÃO da instituição financeira ré ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S.A. acerca do teor da sentença de 

Id 9305267, para que, no prazo legal, requeira o que entender de direito. 

Após o decurso do prazo, CERTIFIQUEM-SE e voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010858-38.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MEGIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LUZIA DE SOUZA FERNANDES - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010532-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012641-31.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003095-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIMATEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT0016254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE MORAES - ME (EXECUTADO)
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Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012828-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONITA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO OAB - MT0019212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISI DAIANE KOGLIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012241-51.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDES CAVENAGHI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FATIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011728-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON DOUGLAS FARIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013255-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000462-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROSANJELA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MARCIA FINATO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001896-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA OAB - MT19983/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010044-89.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISETE BERNADETE SCHERER (EXECUTADO)

DANIEL MARCOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DORIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000483-58.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ALEX DORIA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Intime-se o 

autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

o comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo, bem como extrato de consulta ATUALIZADA que demonstre que 

seu nome encontra-se negativado Devidamente emendada, concluso para 

recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. O. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000530-32.2018.8.11.0015 REQUERENTE: IVANDRA RAMALHO 

REQUERIDO: M. O. DA SILVA - ME Vistos, etc. Intime-se a autora para que 

EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante 

de endereço LEGÍVEL em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo. Devidamente emendada, concluso para recebimento da inicial e 

análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007058-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MENDES DOS SANTOS SEQUINEL (EXECUTADO)

EMERSON BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

KATIANY MATEUS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1007058-19.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ARMANDO COLLI EXECUTADO: 

KATIANY MATEUS VIEIRA, ELIANE MENDES DOS SANTOS SEQUINEL, 

EMERSON BARRETO DA SILVA Vistos etc. 1- Dê proêmio, DETERMINO 

que a Secretaria da Vara habilite o advogado da Requerida Katiany 

Mateus Vieira, consoante procuração em Id 9883538. 2- Após, 

considerando a impugnação ao bem ofertado como garantia da execução, 

INTIME-SE a executada, para, no prazo de 05 (dias), se manifeste, sob 

pena de preclusão. 3- Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam os autos conclusos para apreciação do pedido da Autora de Id 

10108528. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007067-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANY MATEUS VIEIRA (EXECUTADO)

ELIANE MENDES DOS SANTOS SEQUINEL (EXECUTADO)

EMERSON BARRETO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1007067-78.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ARMANDO COLLI EXECUTADO: 

KATIANY MATEUS VIEIRA, ELIANE MENDES DOS SANTOS SEQUINEL, 

EMERSON BARRETO DA SILVA Vistos etc. 1- Dê proêmio, DETERMINO 

que a Secretaria da Vara habilite o advogado da Requerida Katiany 

Mateus Vieira, consoante procuração em Id 9683699. 2- Após, 

considerando a impugnação ao bem ofertado como garantia da execução 

Id (10108485), INTIME-SE a executada, para, no prazo de 05 (dias), se 

manifeste, sob pena de preclusão. 3- Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam os autos conclusos para apreciação do pedido da 

Autora de Id 10108485. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002514-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ (EXEQUENTE)

GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI FERREIRA DE MORAIS LOURES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010822-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DE FATIMA BALDESSIN MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010822-25.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CLEUSA DE FATIMA 

BALDESSIN MENDES REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 

LTDA Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013359-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILCA TEIXEIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012644-83.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA MENDES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1012406-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIELI DANUSA TERRA (EXECUTADO)

FABIO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013730-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DAPPER (EXECUTADO)

DARLENE PEREIRA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010805-28.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. EICKHOFF - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DIAS DO SACRAMENTO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000715-41.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JAIME DIAS DO SACRAMENTO 

SOBRINHO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente JAIME DIAS DA SACRAMENTO SOBRINHO ajuizou 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de CLARO S/A. 

Alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente por 

débito integralmente adimplido. Em sua defesa a requerida alega, em 

síntese, que o autor não adimpliu com as faturas relacionadas ao Plano 

contratado, ensejando no saldo devedor junto à reclamada. Inicialmente, 

há que se esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa 

do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez 

que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação 

jurídica consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de 

experiência comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à 

falta de condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos 

documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de 

consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, 

cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos 

fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos 

não impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem que a negativação se deu por culpa do autor. Assim sendo, 

entendo estarem presentes os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese 

quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. A concepção atual da doutrina 

orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do 

dano moral opera-se por força do simples fato da violação (dano in re 

ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, 

não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os 

pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil (nexo de 

causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que ocorreu o 

dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que negativou 

indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas que abaixo 

seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, para CONFIRMAR os efeitos da medida 

liminar concedida no mov. de ID 3220151; e para CONDENAR a requerida a 

pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, 

combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), ambos a 

partir da prolação desta sentença. Sem condenação ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012694-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR RICARDO FERNANDES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PEDRO RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001231-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NEVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DE CARVALHO OAB - RS73860 (ADVOGADO)

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648/O 

(ADVOGADO)

GUSTAVO TAVARES DE MORAES OAB - MT9269/O (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

CAMILA SVERZUTI FIDENCIO OAB - SP147000 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001231-61.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FABIO NEVES SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas.” O requerente FABIO 

NEVES SANTOS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alega, em 

síntese, que teve seu nome negativado indevidamente pela concessionária 

de energia elétrica. Primeiramente, cumpre salientar que não merece ser 

acolhida a pretensão da requerida no tocante da incompetência do juizado 

especial face à necessidade de produção de prova pericial técnica nas 

instalações elétricas do demandante. Por não vislumbrar mais questões 

preliminares, passo ao exame do mérito da presente demanda. 

Inicialmente, ressalto como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Cumpre observar que a reclamada é 

concessionária de serviços públicos respondendo objetivamente por 

danos causados aos seus usuários, devendo o reclamante demonstrar 

nexo causalidade e o dano, a propósito decidiu o Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DESCARGA ELÉTRICA - 

DANO A NOTEBOOK - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PRESTADORA DE 

SERVIÇO PÚBLICO - NEXO CAUSAL E DANO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MATERIAL - CARACTERIZAÇÃO. - A empresa pública prestadora de 

serviço público de energia, responde de forma objetiva pelos danos 

causados a seus usuários decorrentes do serviço por ela prestado nos, 

termos do disposto no art. 37, § 6ª da Constituição Federal. - Uma vez 

demonstrado que o autor teve seu notebook danificado em razão da 

inadequada prestação de serviço da ré, devida é a indenização pelo 

prejuízo que lhe foi causado.? (destacamos) (TJMG, Apelação Cível 

nº1.0105.06.181115-1/001, Relator: DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA, Data 

da Publicação: 21/09/2007) Além da responsabilidade objetiva elencada na 

Carta da República, também é aplicável o art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, pois é evidente a relação de consumo. Impondo a parte ré, 

portanto, responder pelos danos causados aos seus usuários, a não ser 

que comprove a inexistência do defeito, fato de terceiro ou culpa 

exclusiva do consumidor. Em que pese as alegações da reclamada, não 

há como impor ao consumidor o ônus da suposta irregularidade apontada, 

o qual não teria registrado o consumo real. Oportunamente transcrevo 

entendimento dos E. Tribunais de Justiça, consoante decisão abaixo 

ementada: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. DÉBITO DECORRENTE DE CONSUMO DE ÁGUA. 

COBRANÇA DISCREPANTE DAS DEMAIS, INCLUSIVE EM COMPARAÇÃO 

AOS MESES POSTERIORES. PROVA DE NÃO-CONSUMO. ÔNUS QUE 

CABIA À CONCESSIONÁRIA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. 

INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR QUE O 

FORNECIMENTO DE ÁGUA APONTADO DECORREU DE EFETIVO 

CONSUMO DO AUTOR, OU DE VAZAMENTO OCULTO. NULIDADE DO 

VALOR APONTADO COMO DEVIDO PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050765684, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 27/02/2013) 

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito 

do consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Verifico que a reclamada não se 

desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo 

do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois 

não traz aos autos elementos suficientes a comprovarem a legalidade da 

negativação contra a qual insurge-se a parte autora. Por outro lado, o 

autor demonstra cabalmente fato constitutivo de seu direito através dos 

diversos documentos anexados em sua exordial. Isto posto, com efeito, e 

sem maiores delongas, tenho como inexistentes os débitos que ensejaram 

na negativação do nome da parte autora. No que tange ao cabimento da 

repetição do indébito, entendo que estão presentes os requisitos do art. 

42, parágrafo único, do CDC: extrajudicialidade da cobrança, qualidade de 

consumo da dívida e suficiência de culpa (engano injustificável), pois a 

requerida continuou com a cobrança do pacote de serviços de venda 

casada. Vejamos as lições de Antônio Herman de Vasconcellos e 

Benjamin[1] sobre a extrajudicialidade da cobrança: (...) no sistema do 

Código Civil, a sanção só tem lugar quando a cobrança é judicial, ou seja, 

pune-se aquele que movimenta a máquina do Judiciário injustificadamente. 

Não é esse o caso do Código de Defesa do Consumidor. Usa-se aqui o 

verbo cobrar, enquanto o Código Civil refere-se a demandar. Por 

conseguinte, a sanção, no caso da lei especial, aplica-se sempre que o 

fornecedor (direta ou indiretamente) cobrar e receber, extrajudicialmente, 
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quantia indevida. (p. 348) Quanto à qualidade de consumo da dívida o 

mesmo autor diz que: a sanção do art. 42, parágrafo único, só se aplica 

às dívidas de consumo, isto é, àquelas oriundas de uma relação de 

consumo, de regra um contrato.(idem) Ainda, sobre a suficiência da culpa, 

o referido professor leciona que: No Código Civil, só a má-fé permite a 

aplicação da sanção. Na legislação especial, tanto a má-fé como a culpa 

(imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição. O engano é 

justificável exatamente quando não decorre de dolo ou de culpa. É aquele 

que, não obstante todas as cautelas razoáveis exercidas pelo 

fornecedor-credor, manifesta-se. A prova da justificabilidade do engano, 

na medida em que é matéria de defesa, compete ao fornecedor. O 

consumidor, ao cobrar o que pagou a mais e o valor da sanção, prova 

apenas que o seu pagamento foi indevido e teve por base uma cobrança 

desacertada do credor. (p. 349) Além disso, é pacífico o entendimento de 

que a repetição do indébito é admitida independentemente de prova do 

erro no pagamento. A desnecessidade de prova do erro se justifica para 

evitar o enriquecimento ilícito daquele que recebeu indevidamente. Neste 

sentido, a jurisprudência traz as seguintes lições: Bancário e processual 

civil. Agravo no recurso especial. Revisional de contrato bancário. 

Disposições de ofício. Juros remuneratórios. Capitalização de juros. 

Fundamento const i tuc iona l .  Descaracter ização da mora . 

Compensação/repetição do indébito. - Resta firmado no STJ o 

entendimento acerca da impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas 

consideradas abusivas em contratos que regulem uma relação de 

consumo. Ressalva pessoal. - Nos termos da jurisprudência do STJ, não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos 

contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao 

ponto. - Inviável o recurso especial quando o tribunal de origem calcou-se 

em fundamento constitucional. - A existência de abusividade dos 

encargos afasta a caracterização da mora. - Admite-se a repetição do 

indébito, independentemente da prova de que o pagamento tenha sido 

realizado por erro, com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do 

banco em detrimento do devedor. Precedentes. Agravo no recurso 

especial não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1047003 / RS, 

Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do 

Julgamento 25/11/2008, Data da Publicação/Fonte DJe 16/12/2008) AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C ACERTAMENTO DE OBRIGAÇÕES E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. EMPRESA REPRESENTADA E EMPRESA REPRESENTANTE. 

ABERTURA DE LINHA DE CRÉDITO PELA PRIMEIRA EM FAVOR DA 

SEGUNDA. COBRANÇA DE JUROS ILEGAIS. POSSIBILIDADE DE 

REPETIÇÃO DO VALOR ILEGALMENTE COBRADO A TÍTULO DE JUROS. 

DESNECESSIDADE DE PROVA DE PAGAMENTO POR ERRO. 1 - Se a 

empresa representada abriu uma linha de crédito em favor da 

representante, e dela cobrou juros em patamares superiores aos 

legalmente admitidos, deve ser condenada a restituir àquela os valores 

indevidamente cobrados a título de juros. 2 - A devolução de montante 

indevidamente cobrado independe de prova de erro no pagamento, pois 

visa exatamente impedir o enriquecimento ilícito daquele que cobrou, 

ilegalmente, valor superior ao devido. (TJ/MG - Apelação n. 

2.0000.00.439747-1/000(1), Relator: PEDRO BERNARDES, Data do 

Julgamento: 10/08/2004, Data da Publicação: 21/08/2004) Ultrapassadas 

as questões acima, verifico que o valor a ser restituído ao autor, em 

dobro, perfaz a quantia de R$ 466,70 (quatrocentos e sessenta e seis 

reais e setenta centavos). Diante da resolução da controvérsia acerca da 

legalidade dos referidos débitos, é possível discutir acerca do cabimento 

de indenização por danos morais. Antes mesmo de descer às minúcias do 

caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização 

por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a 

existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a existência de 

um dano causado a outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse 

dano e o fato imputável ao agente. Frise-se, ainda, que não merece 

prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos 

prejuízos concretos efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se 

também que já se tornou assente na jurisprudência, especialmente na do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de 

prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja 

ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na 

concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome da parte autora. Cumpre colacionar as 

ementas que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO 

MORAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA - ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer 

com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em 

detrimento da outra, bem como para que o valor arbitrado não seja 

irrisório, devendo observar os critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10145130203808001 MG , Relator: 

Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014) Assim, à 

vista dos elementos probatórios constantes dos autos, não restam 

dúvidas de que a parte autora tenha sofrido o aludido dano moral, 

devendo, por isso mesmo ser indenizada. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

se não consegue reverter a situação da parte autora ao status quo ante, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Por fim, 

no tocante aos danos patrimoniais mencionados pelo autor, entendo que 

não foram devidamente demonstrados e comprovados nos autos, razão 

pela qual entendo pelo não cabimento. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

CONFIRMAR os efeitos da medida liminar concedida no mov. de id 

3320979; para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS ora discutidos 

pela parte autora e CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor 

de R$466,70 (quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) a 

título de REPETIÇÃO DE INDÉBITO, acrescido de correção monetária, pelo 

INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 

do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), a partir da citação; e para CONDENAR a requerida a pagar a 

parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, 

combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), ambos a 

partir da prolação desta sentença. Sem condenação ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010633-18.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MASSONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIR BORTOLINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012128-63.2015.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

SINOP MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANE MARIA SANDES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011514-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ALMEIDA DE ABREU (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ARNOLDO MOHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PH DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CRED-NORTE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001065-58.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDO ARNOLDO MOHR 

REQUERIDO: PH DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 

ME, CRED-NORTE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA Vistos, etc. 

Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntando CERTIDÃO DE PROTESTO e EXTRATO do 

SPC/SERASA/SCPC que demonstre que seu nome encontra-se 

protestado/negativado, eis que os extratos de negativação acostados à 

inicial não indicam quem é o credor do débito negativado, não tendo como 

este Juízo aferir se de fato foi negativado/protestado pela parte 

reclamada, sob pena de indeferimento da tutela antecipada. Devidamente 

emendada, concluso para recebimento da inicial e análise da tutela. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002519-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A2 CLIMATIZACAO EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002519-10.2017.8.11.0015 REQUERENTE: A2 CLIMATIZACAO 

EMPRESARIAL LTDA - ME REQUERIDO: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido contido no 

ID 11326719, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença homologatória proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante do débito acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, COM ou SEM 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos 

para deliberação do pedido do que lhe é de direito. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007769-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY CUNHA DAVID (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU JOSE EVANGELISTA MENDES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012237-14.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI SAMPATTI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMITAN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011996-06.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA SALES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010636-75.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO PAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PEZAO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012759-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO SOCREPPA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GIACHINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012145-02.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIVISTON DA SILVA MENEGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE ALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO OAB - MT0015315A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010691-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN PATRICK PERIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DEGE JUNIOR OAB - MT22147/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013447-66.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BORTOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON AMARAL DE PAULA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012971-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013297-85.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVO GHIZONI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DA SILVA FOCKINK (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES MARENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001239-67.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ORIDES MARENGO 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Intime-se o autor para que 

EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante 

de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. Devidamente emendada, concluso para recebimento da inicial e 

análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011985-45.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PINHAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OZORIO CARNEIRO DA MATTA (EXECUTADO)

T F PAPER BRASIL LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001195-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROZO RANECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MAGALHAES PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001195-48.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: RAFAELA ROZO RANECO 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA MAGALHAES PINHEIRO Vistos, etc. 
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Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de pedido de cumprimento 

provisório de sentença de obrigação de fazer, determinada nos autos 

1007738-04.2017.8.11.0015 onde são partes RAFAELA ROZO RANECO e 

WEBER FLAVIO ROCHA DA SILVA e MARIA APARECIDA MAGALHÃES 

PINHEIRO a qual fora interposto recurso e recebido somente com efeito 

devolutivo. Reporto-me aos autos supramencionados, para transcrever o 

dispositivo da sentença: “...Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para: a) 

CONDENAR a segunda Requerida, MARIA APARECIDA MAGALHAES 

PINHEIRO, na OBRIGAÇÃO de ENTREGAR à parte Requerente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, toda a documentação necessária e devidamente 

assinada para que seja possível à parte Requerente proceder com a 

TRANSFERÊNCIA do bem móvel junto ao órgão de trânsito local, sendo que 

esta deverá arcar com os custos quanto às vistorias necessárias para a 

conclusão do processo de transferência; b) CONDENAR o primeiro 

Requerido, WEBER FLAVIO ROCHA DA SILVA a pagar a importância de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil...” Com efeito, 

sem maiores delongas, nos termos do artigo 520 § 5.º do Código de 

Processo Civil, DECIDO: 1- INTIME-SE a executada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias cumpra com a obrigação de fazer fixada em sentença, 

CONFORME O DISPOSITIVO DA SENTEÇA, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. INEFIRO pedido de condenação de 

honorários advocatícios nos termos do art. 55 da lei 9099/95. 4. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011710-28.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA BARBOSA VICENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011148-19.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN PRE-MOLDADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLUCIO CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009605-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RAIMUNDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011455-41.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA INDUSTRIAL TRIANGULO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE L. B. SOARES - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Manifestação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006999-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA SUZANA DE NEZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013365-35.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDA MIRANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GPC - COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

GENIVALDO PADOVANE DA COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003277-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUZ SANT ANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001828-30.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA HELENA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 1. 
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Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011161-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODRIGUES VITORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O (ADVOGADO)

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHIRMANN & TARIGA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 15/03/2018 08:00. Quinta-feira, 22 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004900-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI MERI PASA 00801591171 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002667-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AHILA MARIA DE OLIVEIRA VENUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1002667-55.2016.8.11.0015 REQUERENTE: AHILA MARIA DE OLIVEIRA 

VENUTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende a antecipação dos efeitos da 

tutela, para que assim a reclamada retire seus dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Sustenta a requerente não detém qualquer relação 

jurídica com a requerida, todavia, foi surpreendida com a anotação 

indevida realizada pela requerida. Pugna pela concessão da tutela em 

razão de estar com o crédito abalado, impedido de realizar compras no 

comércio em razão da negativação indevida. Pois bem. Sabe-se que a 

tutela de urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será 

prestado se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “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.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Ausente um dos requisitos autorizadores da concessão, não há como 

acolher o pedido de tutela antecipada na inicial, eis que, pressupõe a 

presença concomitante dos mencionados requisitos. Da análise acurada 

do caso em tela, não visualizo indubitavelmente o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, sendo certo que, conforme se verifica do 

extrato do SPC/SERASA juntado pela reclamante, a mesma possui outras 

anotações de restrição em seu nome, algumas com data anterior e outras 

posteriores à negativação ora em debate, razão porque, a concessão da 

tutela para exclusão ora pretendida não surtiria qualquer efeito prático, 

uma vez que a requerente permaneceria negativada em razão de outras 

anotações existentes, restando assim ausente o perigo na demora. Na 

análise acurada do caso em tela não foi possível aferir um juízo de 

certeza, mas sim um juízo de probabilidade, restando, pois, temerário o 

deferimento da medida de urgência. Assim, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, consignando que a mesma poderá ser 

concedida por ocasião da sentença em caso de procedência da demanda. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e CITE-SE a Reclamada para 

comparecimento em audiência de conciliação, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), bem 

como a ausência da parte reclamante implicara em extinção e 

arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000629-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DE LIMA VERLINGUE (AUTOR)

CASSIANO VERLINGUE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GREGORIO MARTINEZ OAB - MT0021902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000629-02.2018.8.11.0015 AUTOR: CASSIANO VERLINGUE JUNIOR, 

DEBORA REGINA DE LIMA VERLINGUE RÉU: ANTONIO ALEXANDRE 

MARTINS DE SOUZA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DEALUGUÉIS E 

ACESSÓRIOS ajuizada por DEBORA REGINA DE LIMA VERLINGUE e 

CASSIANO VERLINGUE JUNIOR, em face de ANTONIO ALEXANDRE 

MARTINS DE SOUZA. Ora, é sabido que no Juizado Especial não é cabível 

as ações de despejo, nos termos do artigo 3º, III, da lei 9099/95, cabe 

despejo apenas para uso próprio, não sendo este o caso dos autos. No 

mesmo sentido segue o Enunciado n.º 04 do Fonaje: “ENUNCIADO 4 - Nos 

Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, 

inciso III, da Lei 8.245/1991.” Assim, não havendo nos autos prova de que 

os autores pretendem residir no imóvel, nem mesmo a alegação de que 

necessita do imóvel para uso próprio, resta-me reconhecer a 

incompetência deste Juízo para julgamento da causa. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. 

DESPEJO QUE SE EVIDENCIA MOTIVADO POR FALTA DE PAGAMENTO. 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Incompetência do JEC para julgamento de ação 

de despejo que não seja exclusivamente a locação residencial de que fala 

o art. 47, III, da Lei do Inquilinato. Aplicação do Enunciado 04 do FONAJE: 

“Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no 

art.47, III, da Lei nº 8.245/91.”EXTINÇÃO DE OFÍCIO. (Recurso Inominado Nº 

71003066495) “Ex positis”, nos termos da legislação supracitada, 

DECLINO da competência, para processar e julgar o presente feito, 
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determinando a remessa dos autos, com as nossas homenagens, à 

Justiça Comum Cível desta Comarca de Sinop, para os devidos fins, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011985-74.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

8011985-74.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: ALZIRA CAMARGO 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1 - O § 1° do artigo 919 

do CPC prescreve que para a CONCESSÃO do EFEITO SUSPENSIVO nos 

EMBARGOS à EXECUÇÃO, é necessário se fazer presentes alguns 

requisitos, como, quando relevante seus fundamentos, o prosseguimento 

da execução manifestamente possa causar ao EXECUTADO GRAVE 

DANO de DIFÍCIL ou INCERTA REPARAÇÃO, e desde que a EXECUÇÃO 

esteja já GARANTIDA por PENHORA, DEPÓSITO ou CAUÇÃO SUFICIENTE; 

2 - Preenchido os requisitos, RECEBO os Embargos à Execução para 

discussão (artigo 920 do CPC), uma vez que dentro do prazo, conforme 

certificado em Id 9399297, e ATRIBUO efeito SUSPENSIVO, visto que 

presente situação justificadora, já que a parte depositou em juízo valor 

correspondente ao crédito, a fim de discutir a sentença por meio deste 

remédio processual, ficando, portanto, obstada qualquer execução 

provisória do julgado. 3 - INTIME-SE o EMBARGADO para, querendo, 

impugnar no prazo legal de 15 (quinze) dias, consoante o disposto no 

artigo 920, inciso I do CPC. 4 - Eventuais arguições de prejudicial de mérito 

serão analisadas por ocasião da sentença. 5 - Oportunamente, concluso. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

1000493-05.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE DA SILVA ARAUJO 

JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela 

de urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o requerente que se 

dirigiu até as Lojas Gazin, para comprar um ar condicionado, todavia, foi 

impedido porque seu nome encontrava-se incluso em órgão de proteção 

ao crédito, posteriormente, constatando que se tratava de uma inscrição 

no valor de R$81,72, realizada na data de 01/01/2018, pela Empresa 

TELEFONICA BRASIL S/A. Alega que, após saber qual empresa havia 

realizada a restrição, se dirigiu até a sede da requerida para tomar ciência 

do que se tratava, porém, foi informado que havia um débito em aberto em 

seu nome desde o mês de setembro de 2017, instante em que informou a 

funcionária da promovida que havia feito a portabilidade da linha para a 

Empresa CLARO S/A desde o dia 31/07/2017, contudo, relata que restou 

inexitosa a solução do problema. Pugna pela concessão da tutela para 

baixa da restrição, ao argumento de que o débito é indevido. Pois bem. 

Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os institutos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“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.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. De mais a mais, estando o débito em discussão deve ser 

concedida a tutela, tendo em vista que trata-se de medida reversível e não 

há dano inverso. 1. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome do 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. ACOLHO a justificativa apresentada pelo Reclamante em Mov. 

11480107, devendo ser designada nova audiência de conciliação 

conforme pauta pré-estabalecida. 2. INTIME-SE a(s) reclamada(s) para 

que cumpra a presente decisão, bem como, ABSTENHA-SE de novamente 

negativar o nome dos autores, até ulterior deliberação deste juízo. 3. 

EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas (SPC/SERASA/SCPC), 

solicitando o cumprimento da presente decisão. 4. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 5. Sem prejuízo 

do exposto, CITE-SE a reclamada para comparecimento em audiência A 

SER REDESIGNADA CONFORME PAUTA PRÉ-ESTABELECIDA, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial, bem como intime-se a requerente, fazendo 

constar as advertências legais. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013170-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO FELIX AZEVEDO (EXECUTADO)

LIGIA ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

MARGARETH MANICA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por 

LIGIA ALVES DE SOUZA e ROMARIO FELIX AZEVEDO em face de 

LEONARDO PERIM DE PAULA aduzindo inexigibilidade do título. Ressai dos 

autos que a parte Exequente, LEONARDO PERIM DE PAULA, busca a 

satisfação de duas Notas Promissórias, recebidas via endosso, emitidas 

por MARGARETH MANICA DE ALMEIDA, em 15.08.2015 e 15.09.2015, das 

quais os Executados, LIGIA ALVES DE SOUZA e ROMARIO FELIX 

AZEVEDO, são avalistas. Em sede de Embargos à Execução, as partes 

LIGIA ALVES DE SOUZA e ROMARIO FELIX AZEVEDO aduzem 

inexigibilidade do débito arguindo que entabularam contrato de compra e 

venda da sociedade com a genitora da parte Exequente e que referidos 

débitos estão quitados. Todavia, em que pese os argumentos expostos 

pelas partes Embargantes, o presente caso concreto se está diante de 

hipótese de terceiro de boa-fé a cujo títulos foram endossados em preto. 

Tal como os demais títulos de crédito a Nota Promissória é título executivo 

que goza de autonomia quanto à causa debendi que o originou e, somente 

quando demonstrada a má-fé do terceiro adquirente que se mostra 
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possível sua discussão. Neste sentido destaca-se: APELAÇÃO. 

EMBARGOS DE DEVEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. Com efeito, a DEFIS (Declaração de 

Informações Socioeconômicas e Fiscais), bem como o balancete 

apresentado pela apelante às fls. 530/549 demonstram que, ainda que 

momentaneamente, a recorrente não apresenta condições de arcar com 

as custas e despesas processuais. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO. 

APELAÇÃO. EMBARGOS DE DEVEDOR. NOTAS PROMISSÓRIAS. TÍTULOS 

HÍGIDOS, QUE ATENDEM A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. Esclareço, 

nesse passo, que a questão acerca da vinculação dos títulos a negócio 

jurídico firmado entre o apelado e o endossante dos títulos é irrelevante no 

presente caso, pois a apelante é terceira de boa-fé, devendo, assim, valer 

o princípio da inoponibilidade das exceções cambiárias. Ainda nesse 

contexto, anoto que não há que se falar em irregularidade na 

transferência dos títulos (falta de notificação), uma vez que, o caso em 

tela não versa sobre cessão de direitos, e sim, endosso, o qual, conforme 

já destacado, atendeu a todos os requisitos legais. RECURSO PROVIDO 

NESTES PONTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP - 

APL: 11203792220158260100, Relator: EDUARDO SIQUEIRA, TRIGÉSIMA 

OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/12/2017 - 

grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM NOTA 

PROMISSÓRIA. Sentença de rejeição dos embargos monitórios. 

Constituição do título executivo judicial. Recurso do embargante. Justiça 

gratuita. Pleito formulado em sede recursal. Elementos aptos a demonstrar 

a hipossuficiência. Concessão do benefício que se impõe, para o fim de 

dispensar o apelante do recolhimento do preparo. Art. 4º da Lei 1.060/50. 

Recurso provido neste aspecto. Cerceamento de defesa. Almejada 

produção de prov a exclusiv amente testemunhal. Inviabilidade. Ausência 

de indícios para demonstrar que a assinatura aposta no verso do título não 

pertence ao endossante. Vedação do art. 444, do CPC/2015. Nulidade 

afastada. Alegada ilegitimidade ativa ad causam do embargado ante a 

ocorrência de endosso póstumo ou tardio. Tese afastada. Ausência da 

data do endosso. Presunção de que o endosso ocorreu antes do prazo 

para o protesto. Inteligência do artigo 20 da Lei Uniforme. Endosso em 

branco, ademais, que torna legítimo o portador do título para exigir do 

emitente a importância a que ele se comprometeu ao lançar a cártula. 

Improcedência. Nota promissória endossada em branco. Endossatário e 

portador do título terceiro de boa-fé. Circunstância que leva à 

inoponibilidade das exceções. Inexistência, ademais, de elementos a 

amparar a tese do embargante e derruir a exigibilidade do título. Ônus de 

sucumbência. Pedido de inversão. Manutenção da condenação exposta 

na sentença. Honorários recursais. Descabimento no caso em análise, 

ante a inexistência de trabalho adicional pelo procurador do apelado. 

Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015.recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJSC - AC: 00016342920078240006, Relator: 

SORAYA NUNES LINS, QUINTA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, Data 

de Publicação: 27/06/2017 - grifo nosso) Destaca-se ainda que não 

consta no título exequendo qualquer menção à sua causa de origem; 

portanto, a autonomia deste é preservada. Ainda que na terceira alteração 

contratual (id nº 3678317) tenham as partes Aparecida Augusta 

Concenço Aissa e Bruna Priscila Aissa Fujiki declarado “haver recebido os 

seus direitos, perante a sociedade, das cotas ora transferidas, nada mais 

tendo a receber ou reclamar seja a que título for, nem dos cessionários 

nem da sociedade”, esta conflita com a Cláusula Terceira do Contrato de 

Compra e Venda (id nº 3678333) onde expressamente consta que 

“quando da quitação das parcelas as compradoras farão o resgate da 

Nota Promissória”. Não obstante, verifica-se que a emitente das Notas 

Promissórias Exequendas, MARGARETH MANICA DE ALMEIDA, não figura 

no contrato social, onde a credora original da Nota Promissória declara 

sua quitação e, frisando que as partes Embargantes figuram nestes autos 

na qualidade de avalistas e não como devedores originários do débito. Por 

fim cumpre salientar que deve ser reconhecida uma diferenciação entre 

os débitos oriundos entre a sociedade e a credora original daquela relação 

entre a credora original da nota promissória e as partes adquirentes da 

sociedade. Nesta esteira de pensamento, visando a proteção do terceiro 

de boa-fé, incumbirá às partes Embargantes promoverem a devida ação 

regressiva em face de APARECIDA AUGUSTA CONCENÇO AISSA, 

visando demonstrar que esta já havia recebido os valores constantes do 

título de crédito, não procedeu com a entrega da cártula e ainda a 

endossou à terceiro. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DETERMINANDO o regular 

prosseguimento da presente execução, em seus ulteriores termos 

expropriatórios. Transcorrido o prazo, intime-se o exequente, 

pessoalmente, para requerer o que de direito. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006483-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto ao 

contrato de consórcio proposta nº 2441993 no valor de R$ 110.000,00 

(cento e dez mil reais). Inicialmente afirmou que efetuou o pagamento da 

entrada no valor de R$ 1.844,33 (um mil oitocentos e quarenta e quatro 

reais e trinta e três centavos) e após buscar informações junto à 

representante da parte Requerida nesta urbe sobre o consórcio não 

conseguiu. Portanto, pleiteia a rescição contratual com a restituição em 

dobro dos valores pagos à título de entrada. Por seu turno a parte 

Requerida aduz pela inadimplência da parte Requerente e apontou os 

serviço de atendimento ao consumidor – SAC através de telefone 0800; 

ao qual, em sede de impugnação à contestação a parte Requerente 

afirmou ter contatado, porém aduziram que não havia cota de consórcio 

registrado em seu nome. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Ainda que 

seja invertido o ônus probatório, pela aplicação do art. 6º, VIII, CDC, isto 

não exime a parte Requerente em trazer aos autos prova do fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC. Em sede de 

impugnação a parte Requerente afirma que realizou diversos contatos 

com a parte Requerida através do telefone 0800 888 4040; todavia, no 

próprio termo de adesão indica-se como serviço de atendimento o telefone 

nº 0800-888-7777 ou 4003-9999. Não obstante a parte Requerente não 

trouxe aos autos nenhum protocolo a corroborar sua tese. Desta forma, 

ressai dos autos tão somente que a parte Requerente aderiu ao consórcio 

em questão efetuando o pagamento da entrada no valor de R$ 1.844,33 

(um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos) e 

após quedou-se inadimplente quanto as demais parcelas. Ante os fatos 

encartados nos autos impõe-se a rescição contratual; todavia, a restiução 

imediata do valor pago encontra óbice na legislação pátria aplicada ao 

caso. Uma vez que o contrato celebrado entre as partes ocorreu em 

24.04.2015 há a incidência da Lei nº 11.718/08 que dispõe sobre a forma 

de restituição dos consorciados desistentes. Tal posicionamento é 

acompanhado pelo E. TJMT, conforme observa-se: APELAÇÃO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – 

PRELIMINAR DE CARENCIA DE AÇÃO POR INTERESSE DE AGIR - 

AFASTADA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ATÉ 30 (TRINTA) 

DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – TAXA 

DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDA NA FORMA PACTUADA - LIVRE 

PACTUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para efeitos do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). O consorciado 

desistente só receberá seus haveres no final, após o encerramento do 

grupo, descontados os encargos considerados legais, no caso, taxa de 

administração. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a 

respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91, do artigo 34 do regulamento anexo à Circular nº 2.386/93 e do 
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artigo 12, § 3º, do regulamento anexo à Circular nº 2.766/97, não sendo 

consideradas abusivas, por si só, as taxas fixadas em percentual 

superior a 10%. Precedentes: Recurso Repetitivo REsp nº 1114604/PR, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 20/06/2012. A multa penal a ser descontada de 

consorciado depende da comprovação de prejuízos que a autorizem, o 

que não se verificou. Juros moratórios são devidos após o trigésimo dia 

do encerramento do grupo consorcial. (Ap 5113/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, 

Publicado no DJE 24/03/2017 - grifo nosso). Igualmente neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSORCIADA. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008 E DA SUMULA 15 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS. Pretendendo o autor se retirar do grupo de consórcio, 

possível é a restituição dos valores. O contrato foi firmado sob a égide da 

Lei 11.795/2008 devendo ser aplicado ao caso o regramento específico. 

Impossibilidade de restituição imediata, ainda que o consórcio tenha prazo 

mais longo de duração. Conforme entendimento firmado na Súmula nº 15 

das Turmas Recursais Cíveis, cabível a retenção do seguro e da taxa de 

adesão, consoante os parâmetros fixados em sentença. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006675201, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017) Portanto, no que tange ao pleito de 

restituição imediata, ainda que de longa duração o consórcio, deverá ser 

observado os prazos legalmente estabelecidos. Quanto ao fundo de 

reserva este deverá ser rateado entre os consorciados, inclusive os 

desistentes, quando do final do grupo. Neste sentido destaca-se: 

RECLAMAÇÃO - DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR 

TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - 

CONSÓRCIO – ENCERAMENTO DO GRUPO – OBRIGAÇÃO EM RESTITUIR 

A IMPORTÂNCIA VERTIDA AO GRUPO DE CONSÓRCIO – OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA PACTO SUNT SERVANDA – NÃO CONFIGURADO – TAXA 

DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS 

ADMINISTRADORAS – RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - 

CABIMENTO – JUROS DE MORA – ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO 

OFENDE O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMA IN PEJUS – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – TESE 

AFASTADA – DEDUÇÃO DAS MULTAS CONTRATUAIS – OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CARACTERIZADO – RECLAMAÇÃO 

CONHECIDA, EM PARTE, E DA PARTE CONHECIDA DÁ-SE PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há falar em afronta ao pacto sunt servanda quando o 

termo da restituição se dá nos moldes contratado. As administradoras de 

consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração. “6. 

O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de 

consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, 

resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. 

Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado 

o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos 

os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua 

contribuição”.( REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014) […] O termo a 

quo da incidência da atualização monetária coincide com os efetivos 

desembolsos das prestações. […] (TJMT, Rcl 115135/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no 

DJE 12/04/2017 - grifo nosso) Desta forma, a restituição das cotas ora 

pleiteadas deverá ocorrem tão somente em observância as diretrizes 

previstas na Lei nº 11.795/2008 com a dedução apenas da taxa de 

administração pactuada. Ex positis, JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente demanda para 

CONDENAR a Requerida a restituir, na forma da Lei nº 11.795/2008, a 

importância paga pela parte Requerente, após a dedução tão somente da 

taxa de administração, com a incidência de correção monetária pelo INPC a 

partir do efetivo desembolso de cada parcela e juros legais a partir do 30º 

(trigésimo) dia após o encerramento do consórcio ou da contemplação da 

cota em caso de sorteio em assembleia. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007477-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILE MARTINI PENIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto a 

análise da responsabilidade civil da parte Requerida pelas transferências 

contestadas na presente demanda. Em sua petição inicial a parte 

Requerente afirmou que foram realizadas duas doações nos valores de 

R$ 48,00 (quarenta e oito reais) e R$ 67,00 (sessenta e sete reais) nos 

dias 28.03.2017 e 29.03.2017 as quais não reconhece. Por seu turno a 

parte Requerida sustentou ausência de responsabilidade e, em eventual 

ocorrência de fraude imputou culpa exclusiva da parte Requerente na 

guarda de seus dados pessoais, login e senha. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Em que pese os argumentos da parte Requerida a presente 

demanda prospera. Verifica-se de plano que a tese defensiva desta é 

controversa, eis que num primeiro momento afirma que seu sistema é 

anti-fraude para em seguida cogitar a possibilidade de fraude. Porém, 

compulsando as informações fornecidas das transações pela parte 

Requerida, verifica-se que a parte Requerente possui domicílio nesta urbe 

e as transações tiveram origem em IPs, respectivamente, de Campinas/SP 

e Americo Brasiliense/SP. Dada a distância geográfica entre o domicílio da 

parte Requerente e a origem das transações não se mostra crível que 

tenha sido esta a realiza-las, tal como tenta fazer crer a parte Requerida. 

Impondo-se, portanto, o reconhecimento de responsabilidade da parte 

Requerida sob a faceta do risco do negócio empreendido e a consequente 

necessidade de restituição dos valores. Ainda há o dever de reparação 

moral que surge ante a evidenciada falha na prestação do serviço 

fornecido pela parte Requerida na guarda de informações pessoais e 

bancárias da parte Requerente. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. Ação 

de declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Contrato de 

serviços de cartão de crédito celebrado com seguro prestamista pelo 

falecido, marido da autora. Claúsula contratual que prevê a quitação do 

saldo devedor até o montante de r$50.000,00. Não quitação pelos 

requeridos de todos os valores constitúídos nas faturas do cartão de 

crédito antes do falecimento do esposo da autora. Cobranças e descontos 

na conta corrente indevidos. Dano moral caracterizado quantum 

indenizatório fixado em r$3.000,00 (três mil reais), conforme o principio da 

proporcionalidade e razoabilidade. Honorários recursais devidos pelo 

banco requerido. Recursos conhecidos, sendo provido o da parte autora e 

improvido do banco demandado. Unânime. (TJSE - AC: 201700709154, 

Relator: ALBERTO ROMEU GOUVEI ALEITE, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 19/02/2018 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

Requerida a restituir, na forma simples, as importâncias de R$ 48,00 

(quarenta e oito reais) e R$ 67,00 (sessenta e sete reais), atualizadas 

pelo INPC, respectivamente a partir de 28.03.2017 e 29.03.2017, com 

incidência de juros legais a partir da citação; bem como a pagar a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 
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moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI (REQUERENTE)

VALDA ANA ZAMBIASI CARBONARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002241-09.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VALDA ANA ZAMBIASI 

CARBONARI, CEZAR EMILIO CARBONARI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito Diz a 

parte requerente diz que reside na Estrada Elizabeth e é cliente da 

reclamada, e que na data de 24/12/2016 houve interrupção da energia 

sem qualquer comunicação e sem qualquer débito, afirma que entrou em 

contato com a requerida por diversas vezes e só teve os serviços 

reestabelecidos após aproximadamente 24 horas de suspensão. A 

reclamada em sua contestação alega que a interrupção temporária se deu 

em virtude UM CABO PARTIDO, REALÇANDO-SE QUE SEU REPARO 

DEMOROU ALGUMAS HORAS EM RAZÃO DA SUA COMPLEXIDADE, tendo 

em vista o rompimento do cabo de tensão devido a queda de árvore, alega 

ainda a inexistência dos danos morais, requerendo ao final a 

improcedência da ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, muito embora a Reclamada pugne pela inexistência de falhas na 

prestação dos seus serviços, acostando imagens retiradas de seu 

sistema eletrônico, verifico que a mesma não junta o conteúdo dos 

atendimentos dos protocolos apontados na exordial, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão apresentada pela Reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falhas na prestação dos serviços, na medida em 

que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica, sem prévia 

notificação do consumidor. Entretanto, muito embora reconhecida a falha 

na prestação dos serviços, não vislumbro nos presentes autos a 

ocorrência de danos morais, haja vista que a interrupção se deu por 

período inferior a 48h (quarenta e oito horas), não ultrapassando os 

aborrecimentos e meros dissabores não indenizáveis enfrentados no 

dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as ponderações de 

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação da existência do 

dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é indispensável 

que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social nos projeta 

alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é qualquer 

importunação que deve ensejar uma reparação, notadamente quando 

observamos que a interrupção dos serviços se deu por falha na 

distribuição de energia. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. QUEDA DE ÁRVORES NA FIAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA POR 

PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS. DANO MORAL PURO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL 

REFERENTE À PRODUÇÃO DE LEITE. COMPROVADO. Recurso do autor 

parcialmente provido e da ré desprovido. Unânime. (TJRS, RI n° 

71002726628, 2ª Turma Recursal, Juiz Rel. João Pedro Cavalli Junior, 

julgado em 17.10.2011) Com relação aos danos materiais, tenho que a 

parte requerente não demonstrou efetivamente os danos sofridos, eis que 

apresenta documentos do Hotel Itamaraty, sem comprovar nenhuma 

relação com o mesmo. Ademais, tais documentos referem-se somente a 

dados de supostos hóspedes, sem nenhum valor probatório. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE do 

pleito da Reclamante, haja vista não vislumbrar a caracterização dos 

danos morais decorrente da falha na prestação dos serviços da 

Reclamada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

Jurisdição. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se as partes, através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009183-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JUNIOR TREVISOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que houve constatação 

de irregularidades no relógio medidor e devido a esta irregularidade, foi 

apurado valor exorbitante referente ao consumo de energia não faturada. 

A Requerida aponta que foram realizados os procedimentos corretos para 

apuração da irregularidade, inclusive, perícia sendo devidos os valores, 

de acordo com a legislação pertinente. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi 

periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ademais, o consumidor foi 

notificado da data da realização da perícia, podendo acompanha-la 

pessoalmente ou por meio de representante legal. No que tange a defesa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 160 de 212



NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor (TOI 

431160). Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008774-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE PONCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que houve constatação 

de irregularidades no relógio medidor e devido a esta irregularidade, foi 

apurado valor exorbitante referente ao consumo de energia não faturada. 

A Requerida aponta que foram realizados os procedimentos corretos para 

apuração da irregularidade, inclusive, perícia sendo devidos os valores, 

de acordo com a legislação pertinente. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi 

periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ademais, o consumidor foi 

notificado da data da realização da perícia, podendo acompanha-la 

pessoalmente ou por meio de representante legal. No que tange a defesa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor (TOI 

431160). Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013152-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA ROCHA ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013152-92.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP REQUERIDO: MONICA ROCHA ALBUQUERQUE 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Informa a parte requerente 

que prestou firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a 

requerida no valor de R$ 5.280,00, e que a requerida deixou de cumprir 

sua obrigação quanto ao pagamento das mensalidades acordadas no 

contrato, tornando-se inadimplente e devedora no valor de R$ 880,00 

(duas mensalidades). Diante do exposto, conforme prevê o Contrato de 

Prestação de Serviço, firmado pelas partes, em sua cláusula sexta o 

acréscimo de 2% (dois por cento) no valor da mensalidade quando 

ultrapassar a data de pagamento, mais 1% (um por cento) ao mês, 

calculado com base na taxa prevista no artigo 406 do Código Civil, requer 

a condenação da requerida ao pagamento das 2 mensalidades em atraso 

com a incidência de juros e a devida correção monetária. A requerida 

citada e intimada para comparecer na audiência e se defender a parte 

requerida quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da 

parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. Destarte, em conformidade com o Enunciado 

nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu o prazo para apresentação de 

defesa de cinco dias, contados da realização da audiência de conciliação, 

nos procedimentos em trâmite no Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da 

disposição contida no enunciado quatro, editado nos Encontros de Juízes 

dos Juizados Especiais, que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia”. Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Devido a 

inercia da requerida, conclui-se que a versão posta na exordial é verídica 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil do pleito da requerente, condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 880,0000 (oitocentos e oitenta reais), com acréscimo de 

2% (dois por cento) no valor da mensalidade desde o vencimento de cada 

mensalidade (10/07/2013 e 10/08/2013), mais 1% (um por cento) ao mês, 

e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Intime-se as partes, através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010943-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010943-53.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MAURO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, NOKIA DO 

BRASIL TECNOLOGIA LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por MAURO PEREIRA DA SILVA em face de HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA 

LTDA. Cuida-se de pedido de indenização pelo fato do aparelho celular 

MODELO LUMIA 630 da marca NOKIA/2c/4,5 adquirido pelo Requerente 

junto 1ª. Requerida, em maio de 2015, no valor de R$ 657,90 (seiscentos e 

cinquenta e sete reais, noventa centavos) ter apresentado problemas. 

Aduz o requerente que aparelho apresentou defeitos com poucos dias de 

uso, foi enviado para assistência técnica, através da ora Requerida, 

sendo que até o momento não teve solução. Devido a falta de uma solução 

por parte das Requeridas, o Requerente busca através do judiciário uma 

solução para o impasse, requerendo a condenação da Requerida em 

devolver a importância paga além de danos morais a ser fixado por esse 

juízo. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA Alega a reclamada segunda 

reclamada, incompetência do Juizado, visto que a demanda exige prova 

pericial complexa, para aferir os defeitos no aparelho celular. Os 

elementos constantes nos autos, em concurso com as alegações das 

partes são suficientes para o deslinde da controvérsia. Assim, não há 

necessidade de realização de perícia complexa para o deslinde da 

controvérsia. Cumpria à segunda reclamada, que detém profissionais 

habilitados, realizar a perícia. Destarte, rejeito a preliminar em epígrafe. 

Ainda não há que se falar PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA 

suscitada pela primeira Requerida sustenta-se no argumento de que o 

fabricante do produto em questão é identificado; todavia, em que pese 

seus argumentos é notório que a presente demanda versa sobre vício do 

produto e não sobre fato do produto. Fato do produto ou serviço trata-se 

de um acidente de consumo onde o defeito extrapola os limites do produto 

e causa danos ao consumidor, como por exemplo, um celular que explode 

no bolso do consumidor. Por seu turno o art. 18, CDC prevê as hipóteses 

de vício do produto ou serviço que, em síntese, trata de situações em que 

o produto ou serviço causa prejuízos meramente econômicos ao 

consumidor, como por exemplo, uma cafeteira que não funciona. E em se 

tratando de responsabilidade por vício do produto, nos termos do caput do 

art. 18, CDC a responsabilidade aqui é solidária entre as empresas que 

estão inseridas na cadeia de fornecimento; não se olvidando que havendo 

solidariedade entre parte Requerida, comerciante e a fabricante do 

produto, pode o consumidor escolher contra quem iria dirigir a demanda. 

Desta forma, REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e passo a análise do 

mérito, por não vislumbrar questões de nulidades. Mérito A priori, 

determino a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, 

por verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde 

ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Observa-se que a controvérsia da presente demanda 

reside na solução dos problemas apresentados no aparelho. As partes 

Requeridas sustentaram em sua defesa que o produto foi consertado e 

devolvido consumidor, porém não há nos autos qualquer prova de que o 

aparelho encontra-se em funcionamento. Neste ponto, conforme previsto 

no art. 373, II, CPC incumbia a estas o ônus em provar os fatos alegados, 

no caso que houve a solução do vício no produto. Ausente nos autos tal 

prova, vislumbra-se clara violação ao prazo previsto no art. 18, §1º, CDC 

de modo que a parte Requerente efetuou sua escolha buscando a 

restituição dos valores pagos. No que tange aos danos morais pleiteados 
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entendo que estes mostram-se evidentes no presente caso concreto. A 

parte Requerente viu-se privada de seu aparelho celular. O aparelho 

celular hoje em dia ocupa posição essencial na vida de toda a sociedade, 

servindo não apenas para manter contato com familiares e amigos, mas 

também como importante ferramenta de trabalho e aprendizado. Todavia, 

pela conduta das partes Requeridas em não sanarem o vício dentro do 

prazo estipulado esta viu-se privada de seu produto. Neste sentido é 

oportuno trazer o entendimento da E. Turma Recursal do TJMT: RECURSO 

INOMINADO ? RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA ? COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ? PROVA TÉCNICA INFORMAL ? VÍCIO DE 

PRODUTO ? LAUDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA ? 

DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ? INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

REJEITADA ? SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA ? JULGAMENTO DE 

CAUSA MADURA ? VÍCIO DO PRODUTO ? PROBLEMA NÃO RESOLVIDO ? 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO ? IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR 

PRODUTO ADQUIRIDO ? DESRESPEITO AO CONSUMIDOR ? DANO MORAL 

IN RE IPSA ?FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ? VÍCIO DO 

PRODUTO NÃO SOLUCIONADO ? DEVER DE REPARAR ? DANO 

MATERIAL COMPROVADO ? DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO 

DO VALOR PAGO ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Embora os Juizados Especiais não sejam competentes para processar 

e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa admite-se prova 

técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). 

Quando o conflito se reporta a vício de produto ocorrido durante a 

vigência da garantia técnica, para se afastar a cobertura da garantia, a 

assistência técnica credenciada deve emitir parecer demonstrando a 

efetiva causa do defeito e evidências da aludida conclusão (TJMT TRU 

222866920128110001/2013). Diante da possibilidade do julgamento 

ocorrer com base nesta prova técnica informal, nestas hipóteses, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar estas 

demandas. [?] 3. Caso o vício de qualidade não seja sanado no prazo legal 

ou contratual, a negativa do fornecedor em substituir o produto ou 

devolver a quantia já recebida caracteriza ato ilícito. 4. O fato de o 

consumidor ter adquirido produto (celular LG) e pagado o preço 

(R$349,00), mas não poder usufruir de seu uso em virtude de vício não 

solucionado é suficiente para a configuração do dano moral (damnum in re 

ipsa), em razão da inquestionável falha na prestação do serviço e a 

consequente frustração ocasionada, bem como o desrespeito ao 

consumidor. [?] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 285036520118110001/2014, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/07/2014, Publicado no DJE 09/07/2014 - grifo nosso) Em igual sentido: 

RECURSO INOMINADO ? RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA ? VÍCIO DE 

PRODUTO NÃO SANADO ? APARELHO CELULAR ? ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. Havendo vício de qualidade no produto adquirido 

(aparelho celular), tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou lhe 

diminuindo o valor, o consumidor tem direito de exigir que o vício seja 

sanado (artigo 18, §§ 1º e 2º, do CDC). Havendo evidências do vício do 

produto e não sendo este sanado ou restituído imediatamente a quantia 

pago, há conduta ilícita, visto que os fornecedores do produto devem 

garantir a correta funcionalidade a que se destinam. (TJMT TRU 830/2012). 

Como salientado na sentença atacada: ?Por outro lado, o Autor logrou 

comprovara entrega do aparelho celularà Reclamada no dia 29/06/2012, a 

fim de quefosse enviado à assistência técnica especializada, conforme se 

inferepela Ordem de Serviço colacionada à inicial, pela qual se pode inferir 

a descrição dos defeitos apresentados pelo aparelho celular do Autor. 

Desta feita, a comprovação da inocorrência do defeito ou do mau uso do 

aparelho pelo consumidor é ônus que cabia à ré, nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus este, do qual não se 

desincumbiu, não podendo, pois, descaracterizar a sua 

responsabilidade?. INDISPONIBILIDADE DE BENS ? IMPOSSIBILIDADE DE 

UTILIZAÇÃO ? DANO MORAL IN RE IPSA. O vício de produto não sanado, 

que provoca indisponibilização de bens, que impossibilita a sua utilização, 

é suficiente para gerar dano moral (dano in re ipsa). Neste sentido: TJSP 

25385420108260114, TJRS 71003144995 e TJAP 345398720078030001. 

[?] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 117204920128110005/2014, HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2014, 

Publicado no DJE 19/10/2014 - grifo nosso) É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a parte Autora é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Ex positis, OPINO 

PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos formulados na presente 

ação para CONDENAR as partes Requeridas a, solidariamente, pagarem 

as partes Requerentes a importância de R$ R$ 657,90 (seiscentos e 

cinquenta e sete reais e noventa centavos) devidamente corrigidos pelo 

INPC a partir de 15/05/2015, data do efetivo desembolso e juros legais a 

partir da citação; bem como a pagarem solidariamente às partes 

Requerentes a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Determino a retificação do valor da causa para constar 

o valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011136-39.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. TESTA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MASCARELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADELAR BALESTRIN (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMAR ANTONIO CARBOLIN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por J. 

TESTA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME em face de RODRIGO 

MASCARELLO, objetivando o recebimento do débito representado pelos 

documentos (Ordens de Serviço) inclusos nos autos. A Reclamada, em 

sede de defesa, afirma que o não pagamento dos valores entabulados se 

deu por culpa do Reclamante, que não cumpriu o contrato, não terminando 

o serviço no prazo acordado. Aduz ainda que em razão disso não 

conseguiu iniciar sua plantação de arroz, motivo pelo qual não pode o 

requerente exigir recebimento do crédito, tendo em vista não ter terminado 

o serviço no prazo combinado e, em decorrência disso, ter causado 

enormes prejuízos ao requerido. DA PRELIMINAR No que tange a preliminar 

de incompetência deste juízo pela suposta necessidade de realização de 

perícia, tenho que razão não assiste a Reclamada. Diante da farta 

documentação apresentada, resta afastada a necessidade de produção 

de tal meio de prova. DO MÉRITO Pois bem, os documentos apresentados 

pela parte Autora quanto aos débitos, são provas suficientes a 

demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. Nesse 

sentido, dispõe nosso Novo Código de Processo Civil: “Art. 408. As 

declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou 

somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.” 

“Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida 

prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.” Alega o 

Requerido o não pagamento dos valores entabulados se deu por culpa do 

Reclamante, que não cumpriu o contrato, não terminando o serviço no 

prazo acordado. Em razão disso não conseguiu iniciar sua plantação de 

arroz, requerendo ainda indenização no importe de R$ 162.000,00 

(provável prejuízo do Contestante). Verifico que a requerida limita-se a 

alegar tal fato, contudo, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a 

comprovar o ocorrido. Assim, limitar-se a informar a existência de atraso 
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nos serviços deixando de juntar aos autos documentos hábeis a 

comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus 

probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não 

pode provar, incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. 

Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato 

positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a 

quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Com 

fulcro no princípio do livre convencimento do magistrado e levando-se em 

consideração a prova documental carreada aos autos, entendo que a 

demanda deve ser julgada parcialmente procedente. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte Reclamada a pagar à 

parte Autora o montante de R$ 18.081,50 (dezoito mil, oitenta e um reais e 

cinquenta centavos), corrigida monetariamente a partir do vencimento, e 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação válida (artigo 

406 do C.C.). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 

(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007331-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 
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da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SPIES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO OAB - MT15252/B-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que houve constatação 

de irregularidades no relógio medidor e devido a esta irregularidade, foi 

apurado valor exorbitante referente ao consumo de energia não faturada. 

A Requerida aponta que foram realizados os procedimentos corretos para 

apuração da irregularidade, inclusive, perícia sendo devidos os valores, 

de acordo com a legislação pertinente. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi 

periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ademais, o consumidor foi 

notificado da data da realização da perícia, podendo acompanha-la 

pessoalmente ou por meio de representante legal. No que tange a defesa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a 

recuperação de consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no 

medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado pela medição a menor. 

O que não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora, apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do 

fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos referente à 

recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora do 

autor. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013802-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALENCAR COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 
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inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta gravação de 

áudio além de telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 111,37 (cento e 

onze reais e trinta e sete centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008149-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENITANIA ANGELA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, REJEITO o PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte 

Requerente ante a patente má-fé processual desta. A parte Reclamada 

apresenta farta documentação, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, de seu ônus probatório, 

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade [...]. O julgador não tem o dever de suprir a omissão 
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probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica deve 

ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou 

decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos 

morais ? Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, 

não havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. [1] Disponível em: http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. 

Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006661-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SILVANO FRACASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

PBG S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006661-57.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JAIME SILVANO FRACASSI 

REQUERIDO: PBG S/A, TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA 

Vistos. Trata-se de ação de consumidor que efetuou compra de piso na 

loja ré, alega que os produtos apresentaram defeitos, que ficaram 

arranhados, que no momento da compra foi lhe garantido que o piso era 

de boa qualidade. É o sucinto relatório, adequado aos termos do artigo 38 

da Lei n° 9.099/95. Presentes os pressupostos processuais de existência 

e validade do processo e as condições da ação, passo à análise do 

mérito. A questão da demanda é sobre a existência de vício de qualidade 

do produto, portanto, incidem as regras do art. 18 e 26 do Código de 

Defesa do Consumidor. Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. 

_______________________________________________________ Art . 

26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 

caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 

produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de 

serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo 

decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da 

execução dos serviços. § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação 

comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de 

produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve 

ser transmitida de forma inequívoca; II - (Vetado). III - a instauração de 

inquérito civil, até seu encerramento. § 3° Tratando-se de vício oculto, o 

prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o 

defeito. Neste sentido, o direito do autor foi atingido pela decadência, 

conforme artigo 26, II do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida de 

ofício com fulcro no artigo 210 do Código Civil. Os produtos adquiridos são 

duráveis, portanto, caberia ao consumidor reclamar em 90 dias. Os 

produtos foram adquiridos em 14/11/2014, a reclamação pelos vícios foi 

feita em 20.02.2017 (id. 7759574) ou seja, mais de 2 anos depois. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados pelo 

requerente em face do reclamado. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006732-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT18874/O-O (ADVOGADO)

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS VOSNIACK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1 0 0 6 7 3 2 - 5 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  R E Q U E R E N T E :  I N V I O L A V E L 

MONITORAMENTO REQUERIDO: CLOVIS VOSNIACK Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, nem de comparecimento da parte autora, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I - Mérito Sustenta a parte requerente que é credora do Requerido 

na quantia liquida certa e exigível de R$ 10.846,20 (dez mil oitocentos e 

quarenta e seis reais e vinte centavos), demonstrada pelo contrato de 

prestação de serviços e de manutenção de sistema de alarme e de 

comunicação e prestação de serviços de captação de informações, e 

efetuou os serviços de Monitoramento de Alarme no estabelecimento da 

requerida. O contrato foi confeccionado e assinado em 16/05/2013 e o 

requerido começou a inadimplência com a referida empresa, em 

05/11/2013 até 05/09/2014, quando o seu contrato foi interrompido, 

todavia quando do vencimento dos boletos o requerido se negou a pagar o 

valor devido. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que 

desde a primeira semana o sistema apresentava defeitos, porém não 

demonstra as reclamações e nem pediu o cancelamento dos serviços. 

Pois bem. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requeretne 

carreou aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a 

origem do DÉBITO discutido, (contrato de prestação de serviço 

devidamente assinado, proposta de adesão, relação de usuários, termo de 

entrega da obra, cadastro completo do cliente, histórico de cobrança, 

carta extrajudicial, planilha de débitos e solicitação de cancelamento), 

demonstrando, assim, a relação jurídica entre as partes, e ainda que a 

cobrança é legítima. O requerente não impugna os documentos trazidos 

junto à defesa. Diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela requerente, permitem um juízo 
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razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na exordial. No caso, 

conquanto a parte requerida informe, em sua exordial, que não possui 

débitos com a empresa requerente, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é 

a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte requerida contratou, 

os serviços da requerente, e, de forma negligente e desidiosa deixou de 

efetivar os pagamentos das faturas. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para condenar o requerido a pagar a parte 

reclamante R$ 10.846,20 (dez mil oitocentos e quarenta e seis reais e 

vinte centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009245-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DAVI DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Conheço diretamente da matéria discutida 

in casu, a teor do disposto no art. 330, inciso I, do Código de Processo 

Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção de provas 

em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das 

consignadas nos autos, são irrelevante para o deslinde da questão. 

Nesse sentido é o entendimento Jurisprudencial: “A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.” 

(RTJ 115/789) Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por SAMUEL DAVI DOS REIS em face BANCO BRADESCO S/A, 

sob a alegação, em síntese, de que o reclamante, no dia 17 de julho de 

2017, se dirigiu até a agência do banco reclamado com o intuito de efetuar 

um saque. Ao aguardar atendimento notou senhas com atendimento 

diferenciado para Clientes Prime e Exclusive, sendo estes atendidos de 

maneira quase imediata. Outrossim, aduz que a instituição financeira ré 

infringiu a lei municipal nº. 680/2002, a qual prevê a permanência de no 

máximo 15 minutos na fila de espera para ser atendido. O banco 

reclamado apresentou contestação aduzindo, em resumo, que a 

pretensão da promovente é totalmente descabida, visto que oferece 

diversas outras opções para a realização da operação e, ainda, que não 

houve dano moral algum, e por consequência, reparação nenhuma a ser 

feita por parte da promovida. Diante do exposto, por não visualizar 

nulidades ou questões processuais pendentes de apreciação, passo a 

análise da lide. O pedido objeto do presente processo está baseado no 

Direito comum, amparado pelo artigo 186 do Código Civil de 2002, e art. 20, 

§ 2º, do CDC. A responsabilidade civil é uma das fontes das obrigações, 

importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem em razão 

de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é aquele que 

fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, conforme o 

disposto no art. 927 do Código Civil de 2002. Dessa forma, a pretensão da 

reclamante está condicionada à presença dos requisitos próprios da 

responsabilidade civil, razão pela qual passo a verificar se restaram 

configurados seus elementos, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o 

dano. Frise-se que, tratando-se de relação de consumo, prescinde-se, na 

hipótese, de comprovação de culpa, em qualquer de suas modalidades, 

por parte do reclamado. De início, convém ressaltar que o simples fato da 

espera na fila de agência de instituição financeira não implica 

necessariamente dano moral indenizável, devendo haver prova de 

situação que demonstre a efetiva ocorrência de prejuízos sofridos em 

decorrência da espera por tempo extremamente excessivo na fila. A 

espera na fila por mais tempo que o normal, por si só, por mais 

desrespeito e incômodo que possa representar ao consumidor, não pode 

levar à presunção de que há dano à personalidade e honra da pessoa, 

pois caso contrário se banalizaria o intuito da indenização por dano moral 

que é minimizar a dor e humilhação de monta considerável em desrespeito 

aos valores éticos concretamente violados. Evidente que as práticas de 

instituições e órgãos de atendimento ao público são abomináveis, em 

flagrante violação ao art. 20, § 2º, do CDC, e devem ser rechaçadas, 

porém através de meio próprio, como, por exemplo, a propositura de ação 

civil pública ou inquérito civil pelo Ministério Público ou co-legitimados para 

a defesa de direito coletivo, inclusive com eventual pedido liminar de 

cominação de multa e determinação de medidas para assegurar o 

cumprimento e fiscalização, se necessário. Outrossim, por mais irritante e 

desagradável que seja a espera nas filas de bancos e demais instituições 

e órgãos de atendimento ao público, essa situação isolada não é capaz de 

ferir a dignidade da pessoa humana ou a moral que leve a uma dor íntima 

prolongada, a não ser que desse fato decorram outros prejuízos pela 

demora extremamente excessiva do atendimento, desde que devidamente 

comprovados. Deste modo, da análise das alegações das partes e do que 

consta nos autos, não houve nenhuma prova de efetivo prejuízo moral à 

autora que, tendo em vista a não comprovação do efetivo tempo em que 

aguardou atendimento, INEXISTIU A COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL 

INDENIZÁVEL, não havendo que se falar, assim, em responsabilização 

civil, por ausência do elemento dano. Nesse sentido, confiram-se os 

recentes julgados das Turmas Recursais deste Estado de Mato Grosso: 

INDENIZAÇÃO – FILA DE BANCO – PERMANÊNCIA POR MAIS DE UMA 

HORA – LEI MUNICIPAL Nº 4.069/2001 – DANO MORAL – NÃO 

OCORRÊNCIA. Não demonstrado nenhum abalo à honra e nem qualquer 

situação de dor, sofrimento ou humilhação, não há falar-se em dano moral, 

uma vez que a permanência em filas bancárias, por si, não exterioriza 

dano que exceda a esfera dos aborrecimentos por qualquer um 

suportáveis na vida em sociedade. (2ª Turma Recursal, Recurso Cível 

Inominado nº 1926/2008 Classe II - 1 - Relator Dr. Lidio Modesto da Silva 

Filho - j.13/05/2008) RECURSO INOMINADO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DO DEVER 

DE INDENIZAR – LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE SANÇÃO Á INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE DESCUMPRE A LEI – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA. 1. O descumprimento da Lei Municipal que dispõe sobre o 

limite de atendimento ao cliente, nas instituições financeiras, não implica, 

necessariamente, na ocorrência de dano, com indenização em beneficio 

do consumidor. 2. A demora na fila do banco, por mais incômodo que 

cause, não é capaz de atingir a dignidade da pessoa humana, numa 

perspectiva de dano moral, tendo em vista que não causam, a não ser que 

se trate de período de tempo muito grande, uma dor íntima capaz de 

justificar uma condenação a titulo de dano moral. (2ª Turma Recursal, 

Recurso Cível Inominado nº 590/2008 Classe II - 1 - Relatora Dra. Ana 

Cristina da Silva Abdalla - j. 15-04-2008). No mesmo sentido: 3ª Turma 

Recursal, Recurso Cível Inominado Nº 3755/2007 Classe II - 1 - Relatora 

Dra. Maria Aparecida Ribeiro - j. 29-11-2007. Assim, o mero dissabor 

ocasionado por espera de suposta 1 (uma) hora em fila para atendimento 

em agência bancária não configura ato lesivo a ensejar a reparação por 

danos morais, além de, no caso concreto, não se ter demonstrado 

efetivamente o dano moral por situação concreta decorrente da demora no 

atendimento, conforme acima exposto, inexistindo o dever de reparar em 

razão da ausência dos elementos da responsabilidade civil, especialmente 

por ausência de dano comprovado. Ainda, quanto à diferenciação nos 

atendimentos e a impossibilidade de efetuar o saque no valor de R$ 

4.090,00 não são suficientes para gerar indenização por danos morais de 

modo que atualmente a gama de opções e a competitividade acirrada no 

mercado financeiro (Bancos) não justificam o consumidor continuar refém 

de um serviço que não funciona junto a um determinado banco. Ademais, 

a falha na prestação do serviço ou insatisfação do consumidor, não é 

capaz de gerar o dever indenizatório, ao passo que este pode optar 

livremente por outro banco. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado e, por conseqüência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC. Sem condenação ao 

pagamento de custas/despesas processuais ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, realizem-se as baixas e anotações necessárias 

e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002943-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA SIMAO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIO AMANCIO VALLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT0022154A (ADVOGADO)

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002943-86.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIO AMANCIO VALLIM, 

MARIA DA GLORIA SIMAO DE SOUZA REQUERIDO: B V INCORPORACAO 

LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Preliminar - 

Do valor da causa Afasto a preliminar que ataca o valor da causa. Eis que 

este preenche os requisitos legais. Primeiro porque em se tratando 

devolução das quantias pagas, o valor atribuído a causa corresponde ao 

beneficio econômico pretendido pelos autores. Mérito O ponto 

controvertido da demanda cinge em estabelecer se houve culpa dos 

promoventes na rescisão contratual, e diante disso, estabelecer é devida 

a devolução integral dos valores pagos pelo imóvel, inclusive a 

corretagem. No caso dos autos, restou incontroverso que os promoventes 

rescindiram o contrato porque passavam por sérias dificuldades 

financeiras. Ademais a rescisão ocorreu quando o promovente já havia 

pago 24 prestações, e R$ 3.623,61, referente à corretagem. Assim, 

entendo que o distrato se deu por culpa dos consumidores. Importante que 

se diga que, o fato da fornecedora não ter dado causa a rescisão 

contratual não significa que o consumidor vá perder todos os valores 

pagos, ou ser restituído em quantia ínfima, sob pena de ofensa ao 

disposto no artigo 51, inciso II do CDC. Evidente que há valores a devolver. 

Em análise da documentação acostada, entendo como certo o pagamento 

do valor de R$ 14.641,64 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e um reais 

e sessenta e quatro centavos) referente as parcelas, bem como o valor 

de R$ 3.623,61 (três mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e um 

centavos) referente à comissão de intermediação de corretagem. Em sede 

de liminar, fora deferido PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da 

TUTELA de URGÊNCIA e, determinado que a parte Requerida não 

negativasse o nome dos autores, em relação ao contrato discutido nos 

autos. Pois bem. Urge salientar que conforme entabulado em contrato 

assinado pelas partes, o texto descritivo no art. 472 do Código Civil 

Brasileiro, assim escrito: “Art. 472 - O distrato faz-se pela mesma forma 

exigida para o contrato.” O contrato estabelecido constitui uma espécie de 

lei privada inter parts, adquirindo força vinculada igual à do preceito 

legislativo, pois vem munido de uma sanção que decorre de forma legal, 

representada pela possibilidade de execução patrimonial do devedor. 

Sobre a matéria versada, tem-se a lição de Caio Mário da Silva Pereira (in, 

Instituições de Direito Civil - vol. III, 6ª, pág. 15): "... o contrato se origina da 

declaração de vontade, tem força obrigatória, e forma-se, em princípio 

pelo só consentimento das partes. Há, ainda mais. Nasce da vontade livre, 

segundo o princípio da autonomia da vontade. A ordem jurídica, que 

assegura aos indivíduos a faculdade de criar direito e estabelecer uma 

vinculação efetiva, não se contenta com isso, e concede-lhes a liberdade 

de contratar. A liberdade de contratar espelha o poder de fixar o conteúdo 

do contrato, redigidas as suas cláusulas ao sabor do livre jogo das 

conveniências dos contratantes. De regra, estes lhe imprimem a 

modalidade peculiar ao seu negócio, e atribuem ao contrato redação 

própria, estipulando condições, fixando obrigações, determinando 

prestações, etc." Frisa-se, ainda, que o contrato entre as partes deve 

observar o princípio da obrigatoriedade de cumprimento da pacta sunt 

servanda, reconhecendo-se assim que todas as cláusulas foram 

livremente celebradas, fazendo lei entre as partes contratantes. Assim 

tenho que a devolução dos valores deverá ser feita conforme acordado 

entre as partes, ID. 4435795, senão vejamos: “4.3. no caso de distrato nos 

termos ora tratados, observado o item 4.1.1, serão apuradas as quantias 

pagas pelo COMPRADOR, atualizadas de acordo com o critério utilizado 

para o pagamento das prestações e, (...) (...) fica estabelecido que a 

devolução acima referida será realizada em quantidade de parcelas 

equivalente a quantidade de parcelas pagas pelo COMPRADOR à 

VENDEDORA, até a data da devolução, atualizadas pelo IPCA. (...) 4.5 os 

valores pagos pelo COMPRADOR, diretamente para a intermediadora, a 

título de comissão, não serão considerados para a apuração do montante 

a ser devolvido para o COMPRADOR, tendo em vista a perfeita 

formalização do contrato.” Pelo exposto, opino pela rejeição da preliminar e 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação proposta pelos 

promoventes contra a parte promovida, para condená-la ao ressarcimento 

de R$ 14.641,64 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e um reais e 

sessenta e quatro centavos) em 14 parcelas atualizadas de acordo com o 

critério utilizado para o pagamento das prestações atualizadas pelo índice 

IPCA. Ademais, confirmo a TUTELA de URGÊNCIA deferida, e determino 

que a parte Requerida não negative o nome dos autores, em relação ao 

contrato discutido nos autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012614-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUANN PABLO PAGANOTTI FRABETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OVIDES DA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, a parte Requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, alegando que o Requerido vem causando 

transtornos e ofensas em razão de ruído do gerador de seu 

supermercado. Aduz que em razão disso investiu na remodelagem das 

instalações onde funciona o mencionado gerador, tendo gasto mais de R$ 

30.000 mil reais, diante de tais alegações pugna pela restituição de tais 

valores e indenização por danos morais. No que tange a defesa da 

Requerida, a mesma assevera que o autor atendeu determinação do órgão 

competente em fiscalizar, não cabendo ao requerido nenhuma 

responsabilidade sobre ocorrido e que não há prova dos aludidos danos 

morais. O ponto controvertido da demanda cinge-se na existência ou não 

dos alegados danos materiais e morais. Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou os gastos que teve em razão da remodelagem do 

gerador. Pois bem. Notadamente, restaram fragilizadas as alegações do 

Autor quanto, eis que de fato, não fora carreado aos autos qualquer 

comprovante de que os ajustes foram feitos em razão do Requerido ou à 

ordem do mesmo. Em id: 5025827 resta comprovado que o isolamento 

acústico foi feito em razão de determinação do órgão competente em 
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fiscalizar. Assim, entendo que o Reclamante não se desincumbiu do seu 

ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos 

do art. 333, I, do CPC, quanto aos alegados danos materiais. Quanto aos 

danos morais compulsando os autos não verifico também provas hábeis 

que comprovem o relatado, o Reclamante aduz que sofreu diversos 

transtornos em razão do requerido, como ameaças e ofensas, entretanto, 

não traz nos autos provas que comprovem o alegado. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Em sede de contestação requereu indenização por danos 

morais no importe de R$ 10.000,00 em razão de todo o ocorrido e a 

imagem do Requerido estar maculada diante de tal situação. Entendo que 

tal pedido deve ser rejeitado por não haver provas suficientes nos autos 

e, ainda, porque os fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Somando: 

“(...)MERO ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos 

morais estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da 

dignidade da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, 

somente nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, 

em razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) Assim, os requisitos exigidos para a configuração 

da responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o 

indeferimento do Pedido Contraposto. Sendo assim, DECIDO: Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I, do 

CPC. Sem condenação ao pagamento de custas/despesas processuais ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, realizem-se as 

baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011363-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação contra a 

reclamada, visando a restituição dos valores pagos em razão de fraude 

do boleto falso e indenização por danos morais. É incontroverso, no caso 

presente, que houve o recebimento do e-mail com o boleto falso e o 

efetivo pagamento do mesmo pelo Requerido. Em sede de contestação a 

Reclamada alega ilegitimidade passiva e a inocorrência dos danos morais. 

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva vejo que a mesma não merece 

prosperar tendo em vista o boleto ‘falso’ que fora emitido é da instituição 

financeira Ré. Conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o 

“artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos essenciais da 

responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação 

de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade 

Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como 

alhures narrado. Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da 

responsabilidade consumerista. O primeiro requisito consiste na 

verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento 

contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de 

indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na seqüência, é preciso 

o estabelecimento de um nexo de causalidade entre conduta e dano, de 

forma a se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em 

termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao 

direito, não teria havido atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário 

a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um 

bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza 

patrimonial ou não patrimonial. Presentes esses elementos essenciais, 

impõe-se o dever indenizatório. In casu, o autor comprovou que recebeu 

por e-mail o referido boleto falso e efetuou o pagamento do mesmo. Insta 

salientar que as entidades financeiras possuem responsabilidade objetiva 

nesses casos. De modo que, base na teoria do risco, quem aufere lucro 

com a atividade comercial deve igualmente assumir os riscos a ela 

inerentes. Sendo certo que a fraude é um risco inerente à própria 

atividade explorada pelas entidades financeiras, e o dano dos envolvidos 

está ligado diretamente ao exercício da atividade comercial desenvolvida 

pelo banco. Nesse sentido reputo devida a restituição dos valores pagos 

erroneamente no importe de R$ 2.664,02 (dois mil e seiscentos e sessenta 

e quatro reais e dois centavos). Da análise da exordial, entendo que o 

pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. Somando: “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) Assim, os requisitos exigidos para a configuração 

da responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o 

indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar reparação por 

danos morais. Sendo assim, DECIDO: Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados condenando a requerida 

a restituição dos valores pagos no importe de R$2.664,02 (dois mil e 

seiscentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) acrescido de 

correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (súmula 54 do 

STJ), e juros legais de 1% ao mês (artigo 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação da parte, por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I, 

do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas/despesas processuais 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, realizem-se as 

baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CUNHA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 170 de 212



questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” Cuida-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Em que pese a 

legitimidade passiva da segunda requerida ter sido objeto da defesa, a 

mesma pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, por se tratar de uma das condições da ação, não estando 

sujeita a preclusão, consoante disposição do artigo 485, §3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Conforme se observa nos documentos 

carreados pela segunda requerida, a mesma não possui legitimidade 

passiva para responder aos termos da presente demanda. Ocorre que a 

segunda requerida apenas obtinha um contrato de prestação de serviços 

com a primeira requerida, exercendo atividade secundária e não direta 

para a realização do referido evento, não tendo qualquer responsabilidade 

pela não ocorrência do mesmo, sendo que tal responsabilidade deve ser 

imputada somente a primeira (Jucilene Maciel Mendes) requerida 

responsável pelo evento. Com efeito, tenho como imperioso a extinção do 

feito para com a segunda requerida, ante a patente ilegitimidade do 

requerido. “Ex positis”, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o feito em relação à Requerida 

APOLIANE GISELY DA SILVA, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, ante a 

ilegitimidade do requerido para figurar no pólo passivo da demanda. Desse 

modo, determino o prosseguimento do feito em relação a Primeira 

Requerida. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010516-27.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLMIRA RISSARDI FLISSAK (REQUERENTE)

ZOLMIRA R. FLISSAK - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO AGUIAR ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Inicialmente consigno que a presente lide comporta o 

julgamento antecipado, por não existir a necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do art. 330, I, do CPC. Cuida-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS Alega o 

requerente que fora acionada judicialmente em Reclamatória Trabalhista. 

Tal ação foi julgada improcedente. Em razão disso, aduz ter tido diversos 

gastos com honorários advocatícios, hospedagem, deslocamento entre 

outros. Insurge-se então, quanto aos valores gastos, asseverando que 

sofreu prejuízo em razão de fato ocasionado por culpa do Réu. 

Inicialmente passo a análise da competência deste juízo para apreciar a 

presente demanda, posto que, tal matéria é de ordem pública podendo ser 

analisada de ofício pelo juiz, não havendo necessidade de ser alegada 

pelas partes. Tal assunto fora tratado pela jurisprudência pátria, a qual, 

inicialmente, admitia como competente a justiça estadual comum para 

dirimir lides como a presente. Porém, por força do artigo 114, inciso VI, da 

Constituição Federal, a competência por ora discutida fora atraída para a 

Justiça do Trabalho. Somando: COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA 

PATROCINAR RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MATÉRIA RELACIONADA À 

RELAÇÃO DE TRABALHO E, POR ISSO, ESTRANHA AO ÂMBITO DA 

JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE REMESSA À JUSTIÇA 

DO TRABALHO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Compete à Justiça do 

Trabalho apreciar e julgar a lide que versa sobre pedido de ressarcimento 

de honorários advocatícios despendidos com a contratação de advogado 

para atuar em reclamatória trabalhista. O pedido de reparação é fundado 

na responsabilidade que recai sobre a parte vencida de ressarcir todos os 

danos decorrentes da necessidade de a vencedora fazer uso dos meios 

judiciais para a defesa do seu direito, constituindo decorrência da própria 

relação jurídica que determinou a instauração da demanda. (TJ-SP - AI: 

20321637720158260000 SP 2032163-77.2015.8.26.0000, Relator: Antonio 

Rigolin, Data de Julgamento: 17/03/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/03/2015) Logo, cabe a este juízo seguir 

acompanhar o aludido entendimento, o qual se coaduna com o caso por 

ora narrado. “Ex positis”, e com fulcro no artigo 114, inciso VI, da 

Constituição Federal, DECLARO a Incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o feito, por consectário jurídico lógico, JULGO EXTINTO 

o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 51, inciso IV da lei 

nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010686-62.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS REGINALDO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado em id:5804139. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007660-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA STELLA NOGUEIRA MUNHOZ OAB - MT0014276A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007660-10.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARIO AUGUSTO MACHADO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. Passo a sentenciar o processo no estado em que se 

encontra, com apoio no art. 330, I do CPC. Trata-se de ação proposta por 

MAURO AUGUSTO MACHADO em face de OI S/A, visando a abstenção 

das cobranças indevidas, negativação do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito e a reparação pelos danos morais sofridos 

decorrentes de cobranças por serviço de internet e telefone já 

cancelados, devido a portabilidade que sequer foram prestados. Em 

defesa a reclamada afirma que diferente do que alega o autor, o terminal 

de sua titularidade esteve ativo no período de 25/06/1991 até 24/11/2015, 

além disso as faturas geradas são do período em que os serviços 

estavam ativos, onde se registra consumo regular, além disso não há 

nenhum debito pendente junto a requerida. Aponta para a inexistência do 

dano moral, pugnando pela improcedência da ação. Pois bem. O art. 14 do 

CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à 

prestação do serviço, entretanto, não fica o consumidor dispensado de 

dotar suas assertivas de verossimilhança, razão pela qual é 

imprescindível que a parte instrua seu pedido com elementos mínimos que 

permitam a aferição dos fatos narrados, em observância à regra prevista 

no art. 373, I, CPC. Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Recurso Inominado nº 

0051871-30.2016.811.0001 Origem: Sexto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá. Recorrente: TIM CELULAR S/A. Recorrido: VANDEILSON ALVES 

SANTOS. Data do Julgamento: 26/09/2017. E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA 
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INDEVIDA - CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA - PAGAMENTO DA 

DÍVIDA NÃO EFETUADO - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA 

MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - 

INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- 

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a 

parte recorrida da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos 

constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2- A 

parte recorrida não comprovou o pagamento da fatura gerada antes da 

solicitação do cancelamento da linha telefônica. 3- Desse modo, a 

restrição ao crédito em nome da parte devedora durante o seu 

inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando 

conduta ilícita. 4- Não sendo caso de dano moral in re ipsa, seria 

necessária a demonstração de prejuízo concreto para que se 

reconhecesse o abalo moral indenizável. 5- Inexistindo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever 

indenizatório por eventuais constrangimentos. 6- Recurso conhecido e 

provido. Relatório. Trata-se de recurso inominado interposto contra a 

sentença ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA 2 prolatada nos autos supramencionados, que julgou 

parcialmente procedente a ação, para condenar a parte reclamada a 

pagar a parte reclamante, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da 

sentença. A parte recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da 

sentença para que seja julgada improcedente a ação ou a redução do 

valor atribuído aos danos morais. A parte recorrida apresentou as 

contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso. É o 

relatório. VOTO Colendos Pares: Da análise dos autos, verifica-se que o 

nome da parte recorrida foi inserido junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, em razão de débito não pago. No caso, a parte recorrida possuía 

uma linha telefônica, plano pós-pago com a parte recorrente, sendo que 

recebeu a fatura com vencimento em 10/05/2013 com valor elevado, 

momento em que entrou em contato com a parte recorrente, contestando o 

valor e solicitando o cancelamento da linha. Não obstante, o próprio 

recorrido afirma na inicial que não efetuou o pagamento da fatura, 

ensejando a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Da análise dos documentos anexos aos autos, verifica-se que a fatura 

contestada pelo recorrido, foi emitida em 19/04/2013, sendo que no mês 

de maio fora solicitado o cancelamento da linha telefônica. Ademais, 

constata-se da fatura telefônica anexa na inicial, que houve cobrança de 

serviços excedentes ao plano contratado, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. Do mesmo modo, não há que se falar em negativação 

indevida, uma vez que a fatura que ensejou a negativação não fora 

quitada pelo consumidor. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA 3 Nesse sentido, verbis: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

ADIMPLEMENTO DA FATURA. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR 

DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A análise do caso é essencialmente 

dependente da prova documental. À autora incumbia comprovar o 

pagamento da fatura do cartão de crédito e à ré que o ato praticado 

(negativação), é lícito. Assim, verifica-se que não foram juntados 

comprovantes de pagamento pela autora, em especial da fatura com 

vencimento em agosto/2014, no valor de R$ 952,62. Depreende-se, sim, a 

inadimplência, conforme consta na fatura do mês subseqüente 

(setembro/2014, fl. 62). A autora alega que não encontrou o comprovante 

de pagamento da fatura do mês de agosto/2014. Incumbia à parte autora 

realizar a prova mínima dos fatos que alega na inicial, pagamento dos 

débitos, do que não se desincumbiu, nos termos do art. 333. I.CPC. 

Destarte, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito não aparenta ser ilícita, mas devida. A ré constatando a 

inadimplência agiu no exercício regular de um direito, não havendo 

responsabilização por danos morais. Sentença mantida por seus 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS - Recurso Cível Nº 

71005844311, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 26/02/2016) (destaquei) Diante dos fatos 

supracitados, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, não havendo comprovação 

do ato ilícito quanto à inclusão do nome da parte recorrida no cadastro de 

restrição ao crédito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Portanto, a 

inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu 

inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando 

conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1º da Lei 

9507/1997). Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que 

tempestivo e, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar 

improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/15. Revogo 

a liminar concedida. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA 4 Sem custas e sem honorários advocatícios, 

em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 

55, caput, da lei nº 9.099/95. É como voto. Valdeci Moraes Siqueira Juíza 

R e l a t o r a  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

518713020168110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

27/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017) CONSUMIDOR. TELEFONIA 

FIXA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA RELATIVA À SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. AUTORA QUE NÃO COMPROVA MINIMAMENTE OS FATOS 

CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO?.(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004555751 RS , Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

25/09/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/09/2013) CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA 

RELATIVA A SUPOSTO SERVIÇO NÃO SOLICITADO. AUTORA QUE NÃO 

COMPROVA DE FORMA MÍNIMA OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU 

DIREITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. - A parte autora alega que 

houve a cobrança indevida relativa referente aos pacotes "plano conta 

completa" e "PA 140 - Oi Fale - franquia 230 minutos", inserido 

arbitrariamente em sua fatura, contudo, dentre as faturas juntadas, as que 

constam o detalhamento dos serviços demonstram que tais planos 

confundem-se com plano de serviços básicos, ou seja, o valor mensal 

mínimo. Assim, tenho que a autora não comprovou de forma mínima os 

fatos constitutivos de seu direito. - A requerente, ademais, não 

demonstrou ter entrado em contato com a ré sequer uma só vez para que 

essa cancelasse o serviço, quer através da informação de algum número 

de protocolo de atendimento ou outro meio de prova. Assim, tem-se que a 

versão apresentada na inicial, no sentido de que houve diversas 

tentativas de cancelamento desatendidas pela ré não é verossímil, 

importando no afastamento da indenização de cunho moral. SENTENÇA 

MANTIDA PARA NÃO INCORRER EM REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO 

IMPROVIDO?. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004640538 RS , Relator: Pedro 

Luiz Pozza, Data de Julgamento: 12/12/2013, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/12/2013) Denota-se 

que a parte reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos 

constitutivos de seu direito, uma vez que sequer juntou aos autos 

qualquer documento REFERENTE A PORTABILIDADE que evidencie que 

tenha cancelado os serviços da reclamada. Assim, afigura-se temerário, 

com este cenário processual, condenar a empresa reclamada com base 

unicamente nos relatos de insatisfação e indignação da parte reclamante, 

sem um mínimo de comprovação dos fatos ocorridos. Portanto, inexistindo 

comprovação da má prestação do serviço ou qualquer ato ilícito por parte 

da reclamada, não há falar em dano moral, quanto mais indenizável. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente 

em face do reclamado. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N.º 39/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;
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R E S O L V E

Art. 1º - LOTAR a servidora FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES, Técnica 

Judiciária, matrícula nº. 4892, na Secretaria da 3ª Vara de Família e 

Sucessões, a partir de 22 de fevereiro de 2018, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 21 de fevereiro de 2018.

JONES GATTASS DIAS

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA N.º 40/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

CONSIDERANDO que o que disciplina o art. 52 do COJE, quanto a 

competência ao Juiz Diretor do Foro para tomar quaisquer providências de 

ordem administrativa, relacionadas com a fiscalização, disciplina e 

regularidade dos serviços forenses.

CONSIDERANDO as deliberações ocorridas na reunião realizada aos 

15.2.2018 e solicitações formuladas pelo MM. Juiz de Direito Dr. João 

Bosco Soares da Silva, Juizado Especial Cível do Cristo Rei, pela MM.ª 

Juíza de Direito Dr.ª Viviane Brito rebello Isernhagen, Juizado Especial 

Cível do Jardim Glória e pela MMª Juíza de Direito Dra. Amini Haddad 

Campos, Juizado Especial Criminal Unificado e Fazenda Pública do Cristo 

Rei.

CONSIDERANDO as informações trazidas pela Gestora da Central de 

Mandados e pelos Gestores Judiciários dos Juizados Especiais desta 

Comarca;

CONSIDERANDO a necessidade de readequação do quadro funcional, em 

especial do cargo de Oficial de Justiça, diante da inexistência de previsão 

de provimento das vagas mediante concurso público, visando uma 

prestação jurisdicional célere e eficaz;

CONSIDERANDO a necessidade de dar maior celeridade, organização e 

previsibilidade ao cumprimento das ordens judiciais, o que proporcionará 

maiores benefícios à administração da Justiça;

R E S O L V E

Art. 1º - LOTAR, a partir da publicação desta, o Oficial de Justiça 

BENEDITO XAVIER CAMPOS FILHO, matrícula n.º 3104, no Juizado 

Especial Cível do Jardim Glória, desta Comarca para cumprir 

exclusivamente os atos e mandados daquele Juizado, revogando-se as 

disposições em contrário;

Art. 2º - LOTAR, a partir da publicação desta, o Oficial de Justiça 

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, matrícula n.º 8407, no Juizado Especial 

Cível do Cristo Rei, desta Comarca para cumprir exclusivamente os atos e 

mandados daquele Juizado, revogando-se as disposições em contrário;

Art. 3º - LOTAR, a partir da publicação desta, os Oficiais de Justiça: 

OSVALDO ANTÔNIO DA SILVA, matrícula n.º 7907, OTHON DO BOM 

DESPACHO MESQUITA, matrícula n.º 2606 e SELMA SOLANGE DA SILVA, 

matrícula nº. 5430 no Juizado Especial Criminal Unificado e Fazenda 

Pública, desta Comarca para cumprirem, de forma igualitária os atos e 

mandados daqueles Juizados, revogando-se as disposições em contrário;

Art. 4º - LOTAR, a partir do dia 01.04.2018 o Oficial de Justiça 

VALDOMIRO ZANATTA, matrícula nº. 1675 no Juizado Especial Criminal 

Unificado e Fazenda Pública desta Comarca para cumprir, de forma 

igualitária com os Oficiais de Justiça mencionados no art. 3º. desta 

portaria, os atos e mandados daqueles Juizados, revogando-se as 

disposições em contrário;

Art. 5º - Os oficiais de Justiça do Juizado Especial Cível do Cristo Rei e 

Juizado Especial Jardim Glória substituirão entre si e na ausência dos dois 

os mandados/atos serão distribuídos, de forma igualitária, aos Oficiais 

lotados no Juizado Especial Criminal Unificado e Fazenda Pública.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2018.

 Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

Expediente Avulso n.º 11/2018

Requerente: Juíza do Juizado Especial Criminal Unificado e Juizado 

Especial Fazenda Pública do Cristo Rei

Vistos.

Observa-se pela planilha elabora a partir das informações recebidas da 

Central de Mandados que os Oficiais de Justiça lotados na sede possuem 

quase metade da demanda daqueles lotados nos Juizados Especiais 

Criminais e Fazenda Pública, exceto, os dos setor Público que possuem 

praticamente mesma demanda.

Assim, readequação da lotação é medida que se impõe.

 Pois bem, diante da deficiência do quadro e inexistência de previsão de 

concurso para provimento do cargo de Oficial de Justiça, somado a 

anuência dos Juízes titulares dos Juizados Especiais Cíveis desta 

Comarca, registrada na reunião realizada aos 15.2.2018, em permanecer 

com apenas um Oficial de Justiça em cada Juizados Cível, determino a 

lotação dos servidores, abaixo relacionado, da seguinte maneira:

a) Oficial de Justiça BENEDITO XAVIER CAMPOS FILHO, matrícula nº. 3104 

ficará responsável, exclusivamente, pelo cumprimento dos atos/mandados 

do Juizado Especial Cível Jardim Glória, sendo substituto do Oficial 

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº. 8407;

b) Oficial de Justiça BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº. 8407 

ficará responsável, exclusivamente, pelo cumprimento dos atos/mandados 

do Juizado Especial Cível Cristo Rei, sendo substituto do Oficial BENEDITO 

XAVIER CAMPOS FILHO, matrícula nº. 3104;

c) Oficial de Justiça SELMA SOLANGE DA SILVA, matrícula nº. 5430; 

OSVALDO ANTÔNIO DA SILVA, matrícula nº. 7907; VALDOMIRO 

ZANATTA, matrícula nº. 1675 e OTHON DO BOM DESPACHO MESQUITA, 

matrícula nº. 2606 cumprirão, de forma igualitária, os atos/mandados 

expedidos pelo Juizado Especial Criminal Unificado e Fazenda Pública do 

Cristo Rei, sendo substitutos entre si.

Desta feita, considerando que o Oficial de Justiça VALDOMIRO ZANATTA, 

matrícula nº. 1675 está escalado para o Tribunal do Júri até o dia 

20.3.2018, conforme Portaria nº. 37/2018-DRH sua lotação no Juizado 

Especial Criminal Unificado e Juizado Especial da Fazenda Pública deverá 

ocorrer a partir do dia 1.4.2018, já a suspensão da distribuição de 

mandados será a partir do dia 19.2.2018.

Baixem-se os atos necessários.

Intimem-se. Após, arquivem-se em pasta própria.

Várzea Grande-MT, 21 de fevereiro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000370-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDITH MARIA DA SILVA OAB - MT2599/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. C. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, 

os quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal da menor 

em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido para 

depois de produzida a perícia técnica. III– Assim, dentro do poder geral de 

cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio da requerente e da parte requerida, sem 

prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação da criança. Em laudo circunstanciado. Prazo dez (10) 

dias. IV- Cite-se a parte requerida, no endereço constante na inicial, 

intimando-a, no mesmo ato, para audiência de conciliação que designo 

para o dia 04/04/2018, às 16:00 horas, nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 
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direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001483-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA OLIVEIRA MATOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para que junte aos autos a Certidão de 

Casamento a fim de que seja expedido mandado de averbação ao Cartório 

Competente.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002983-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. N. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SATRIX ANGELICA SILVA MELLO OAB - MT23036/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Processo: 1002983-73.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se de 

Ação de Alimentos c/c Guarda. A ação de guarda cumulada com alimentos 

deve ter no pólo ativo da ação, a mãe e a criança. A mãe é titular do direito 

de guarda, se acolhido, enquanto a criança é titular dos alimentos. 

Intime-se novamente para emenda. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 de 

Fevereiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002887-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1002887-92.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) para que no 

prazo de 10 (dez) dias manifeste sobre os documentos juntados ID 

11869830, 11869832, 11869834, 11869841, 11869842 Várzea 

Grande/MT, 22 de fevereiro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002989-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO)

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1002989-80.2017.8.11.0002 Certidão – 

Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade da 

Contestação juntada aos autos e, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono os autos à parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação em 15(quinze) dias. Várzea Grande/MT, 22 de 

fevereiro de 2018. Joanne da Silva Mesquita Analista Judiciário

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001097-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSMA VANUSA DE SOUSA QUERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1001097-05.2018.8.11.0002 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. O Novo Código de Processo Civil, positiva de forma 

muito objetiva onde e quando será aplicada a prestação jurisdicional mais 

efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a Mediação têm sido 

destacadas como importantes instrumentos para solução rápida e pacífica 

dos conflitos. Partindo dessa premissa, os processos de Cobrança de 

Seguro DPVAT, são enviados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania para realização de audiência de conciliação, onde a parte é 

submetida à perícia médica a fim de medir o grau de suas lesões no intuito 

de chegarem a um denominador comum e transigirem. No entanto, da 

análise do último relatório disponibilizado pelo Centro de Conciliação 

(09.03.2017), noto que dos 72 (setenta e dois) processos encaminhados 

ao Mutirão, somente em 01 (um) deles a seguradora ofereceu proposta de 

acordo, argumentando, que para apresentação de proposta, necessária 

seria a comprovação do pedido administrativo. A exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo pela seguradora como condição para a 

apresentação de proposta de acordo, a meu ver, foge da função social da 

respectiva solenidade, porque além de se discutir o mérito, afronta o art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido, deixo de encaminhar os 

processos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

determinando que a audiência de conciliação/mediação seja realizada pelo 

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. Para tanto, Em que pese à manifestação expressa da 

parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, 

caput, §4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação 

para o dia 20/04/2018, às 14:30 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 
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Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio ou mandado, para comparecimento à audiência de 

conciliação e/ou mediação, com antecedência mínima de 20 dias, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência acima designada, seu desinteresse na 

autocomposição, hipótese em que a audiência será cancelada e o termo 

inicial para oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido 

de cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 

335, ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001056-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE ARAUJO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1001056-38.2018.8.11.0002 Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente (Id. nº 11754873), no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Pata tanto, 

com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 20/04/2018, às 

15:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se 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. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002975-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1002975-96.2017.8.11.0002. Vistos... Por verificar da análise 

dos autos que a parte ré não foi citada, conforme a certidão do (Id. 

nº10421189), hei por bem em redesignar a audiência para o dia 

20/04/2018, às 16:00 horas. No mais, expeça-se mandado no endereço 

indicado pelo autor na inicial. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1007718-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TERTULIANO DE BARROS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT0014272A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI VEICULOS (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Processo n. 

1007718-52.2017.8.11.0002 Certifico que as partes requeridas Domani - 

Veiculos e Realiza Administradora de Consorcio LTDA interpuseram 

tempestivamente as respectivas contestações, e, demais documentos. 

Outrossim INTIMO ainda a patrona do reclamante Dr.ª JULIETA MARINHO 

PIRES CEZÁRIO FERREIRA para no prazo de 15 (quinze) dias querendo 

apresentar impugnação a contestação. VÁRZEA GRANDE, 22 de 

fevereiro de 2018 GREISSON WILLIANN VIGNANDO Gestor(a) Judiciário(a 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: TELEFONE: (65) 36861848

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002818-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO ANTONIO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Várzea Grande, 18 de Julho de 2017. 

Certifico que, deixei de expedir citação para o réu por não ter sido 

comprovado o depósito de diligência para o Sr. Oficial de Justiça, em 

sendo assim, encaminho nestes autos intimação ao DJE para o autor em 

48 (quarenta e oito) horas comprovar o depósito. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002818-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO ANTONIO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Várzea Grande, 18 de Julho de 2017. 

Certifico que, deixei de expedir citação para o réu por não ter sido 

comprovado o depósito de diligência para o Sr. Oficial de Justiça, em 

sendo assim, encaminho nestes autos intimação ao DJE para o autor em 

48 (quarenta e oito) horas comprovar o depósito. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002818-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO ANTONIO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Várzea Grande, 18 de Julho de 2017. 

Certifico que, deixei de expedir citação para o réu por não ter sido 

comprovado o depósito de diligência para o Sr. Oficial de Justiça, em 

sendo assim, encaminho nestes autos intimação ao DJE para o autor em 

48 (quarenta e oito) horas comprovar o depósito. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002818-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS E 

IMPORTADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO ANTONIO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Várzea Grande, 18 de Julho de 2017. 

Certifico que, deixei de expedir citação para o réu por não ter sido 

comprovado o depósito de diligência para o Sr. Oficial de Justiça, em 

sendo assim, encaminho nestes autos intimação ao DJE para o autor em 

48 (quarenta e oito) horas comprovar o depósito. Atenciosamente, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001166-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITORINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001166-37.2018.8.11.0002 

AUTOR: JOSE VITORINO DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “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.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. 

DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária 

fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação 

de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de 

proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo 

Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece 

ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os 

requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem da cobrança. Deste 

modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. No impulso, 

diante do interesse da parte autora na auto composição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/04/2018, às 16h, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005923-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO MARQUES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes para, no prazo COMUM de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial de ID 

11870707.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009073-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL JOSE DE SOUZA ME - ME (RÉU)

LOURIVAL JOSE DE SOUZA ME - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009073-97.2017.8.11.0002 

AUTOR: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A RÉU: LOURIVAL JOSE 

DE SOUZA ME - ME, LOURIVAL JOSE DE SOUZA ME - ME Vistos, etc. 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/04/2018, às 16h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004168-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004168-83.2016.8.11.0002 

AUTOR: ANTONIO AUGUSTO CORREA RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME Vistos. Designada audiência de conciliação, esta 

restou prejudicada diante da não citação da parte requerida, conforme 

termo de Id. 6810096, tendo a parte autora pugnado pela nova tentativa de 

citação da parte requerida, conforme Id. 11735646. Pois bem, diante da 

não citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 25/04/2018, às 

17h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida no 

endereço constante do Id. 11735646, via mandado, consignando-se as 

deliberações contidas na decisão de Id. 3327340. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO (RÉU)

RAIMUNDO MARQUES FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000610-69.2017.8.11.0002 

AUTOR: EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS RÉU: RAIMUNDO 

MARQUES FILHO, KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO, ANTONIA DE 

CAMPOS MACIEL Vistos. Designada audiência de conciliação, esta restou 

prejudicada diante da não citação da parte requerida, conforme termo de 

Id. 6808335, tendo a parte autora pugnado pela nova tentativa de citação 

da parte requerida, conforme Id. 11804920 e 6808335. Pois bem, diante da 

não citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 02/05/2018, às 

15h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida 

Kleberton Feitoza Eustaquio no endereço constante do Id. 11804920, via 

mandado, bem como citem-se os demais requeridos nos endereços 

informados na petição inicial e petição de emenda, via mandado, 

consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 4945870. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003439-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE NOBRE DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes para, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000623-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAISSON ANDREI MARCANTE OAB - MT0011373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000623-34.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: VANDERLEI PEDROSO DA SILVA Vistos etc. Compulsando 

os autos observo que a parte autora alega que em 15/12/2014 em decisão 

proferida nos autos nº 0001797-03.2012.5.23.0106 que tramitou na 3ª 

Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT foi solicitado a Caixa Econômica 

Federal que realizasse o recolhimento do FGTS no valor de R$ 2.329,97, 

porém diferentemente do alegado na inicial não há nos autos cópia da 

referida decisão. Dessa forma, determino que a parte autora aporte nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia da decisão acima mencionada. 

Ainda, para melhor análise do pedido inicial determino que seja expedido 
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ofício a Caixa Econômica Federal solicitando informações a respeito do 

eventual impedimento/recusa na liberação do saldo de FGTS vinculado ao 

nome do autor. Com o aporte das informações venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000630-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA CAROLINE ALMEIDA PORTUGAL E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAISSON ANDREI MARCANTE OAB - MT0011373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000630-26.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: ELIZANDRA CAROLINE ALMEIDA PORTUGAL E SILVA 

Vistos etc. Compulsando os autos observo que a parte autora alega que 

em 23/11 /2016 em dec isão  p ro fe r ida  nos  au tos  nº 

0002151-57.2014.5.23.0106 que tramitou na 1ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande/MT foi solicitado a Caixa Econômica Federal que 

realizasse o recolhimento do FGTS no valor de R$ 1.804,03, porém 

diferentemente do alegado na inicial não há nos autos cópia da referida 

decisão. Dessa forma, determino que a parte autora aporte nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cópia da decisão acima mencionada. Ainda, 

para melhor análise do pedido inicial determino que seja expedido ofício a 

Caixa Econômica Federal solicitando informações a respeito da eventual 

impedimento/recusa na liberação do saldo de FGTS vinculado ao nome da 

parte autora. Com o aporte das informações venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006544-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAELMA ALVES MOTA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES OAB - MT0013975A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006544-08.2017.8.11.0002 

AUTOR: MAELMA ALVES MOTA ROCHA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Compulsando os autos observo que a parte autora alegou em 

sua inicial possuir outras inscrições em seu CPF lançadas pelas empresas 

Claro S/A e Financeira Itaú CBD S.ACRED Financiamento, bem como 

afirmou que tais apontamentos seriam objetos de ações autônomas e 

posteriormente informadas a este juízo com o objetivo de afastar a 

aplicação da súmula nº 385 do STJ. Dessa forma, determino que a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a eventual 

distribuição de demandas questionando as demais negativações existente 

em seu nome. Decorrido o prazo supra venham-me os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002496-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002496-40.2016.8.11.0002 

AUTOR: MARIA EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Defiro o 

pugnado pelo autor, e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento da decisão proferida no Id. 11452837. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001132-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIZA SOARES BOABAID YULE (RÉU)

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID (RÉU)

LUCILA SOARES BOABAID (RÉU)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO (RÉU)

LEILA MARIA BOABAID LEVI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001132-62.2018.8.11.0002 

AUTOR: ANDREIA ALVES DA SILVA RÉU: VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES 

BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID YULE, ANA MARIA BOABAID DE 

CARVALHO COUTO, WALTER NUNES DA SILVA BOABAID Vistos. Por 

analogia ao que dispõe o art. 1.071 do CPC, acerca do reconhecimento 

extrajudicial de usucapião, o qual afirma a necessidade da anuência do 

titular de direito real, bem como considerando que a ação de usucapião 

visa a obtenção do título de propriedade do imóvel usucapiendo, determino 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos 

cópia da matrícula atualizada do imóvel, atentando-se, para a necessidade 

de indicação correta do polo passivo da lide, a sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIQUIEL FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000997-50.2018.8.11.0002 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

EZIQUIEL FERREIRA DE SOUZA Vistos. Venha à parte autora, em 30 

(trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da 

CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001094-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DE ARRUDA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001094-50.2018.8.11.0002 

AUTOR: GRACIELE DE ARRUDA MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, observo que a parte 

autora descurou de apresentar requerimento administrativo prévio, 

requisito considerado essencial para o processamento da demanda. 

Nesse passo, saliento que em que pese este magistrado anteriormente 

tenha se filiado ao entendimento de desnecessidade de requerimento 

prévio para o ajuizamento da ação de cobrança de Seguro DPVAT, 

atualmente o Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao 

considerar a exigibilidade do requerimento como condição para o exercício 

do direito de ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

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. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao 

direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18 ed. – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001096-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001096-20.2018.8.11.0002 

AUTOR: ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os 

autos, observo que a parte autora descurou de apresentar requerimento 

administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. Nesse passo, saliento que em que pese este 

magistrado anteriormente tenha se filiado ao entendimento de 

desnecessidade de requerimento prévio para o ajuizamento da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem 

julgado de forma contrária, ao considerar a exigibilidade do requerimento 

como condição para o exercício do direito de ação, senão vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, doutrinariamente o interesse processual 

se baseia, dentre outros, na necessidade de atuação da jurisdição, a qual 

é de ser considerada a última forma de solução do conflito[1], razão pela 

qual certo que a exigência de requerimento administrativo prévio não 

configura afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido 

o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 

de Justiça deste Estado: 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. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao 

direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18 ed. – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1001149-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V.R.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001149-98.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: V.R.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

REQUERIDO: RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS 

DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para no prazo de 30 (trinta) dias recolher as custas judicias, sob 

pena de devolução da missiva, uma vez que a guia de Id. 11797743 está 

desacompanhada de comprovante de pagamento, consoante arts. 388, 

parágrafo único e 390 da CNGC/MT. Aportando os referidos documentos, 

concluso. Na hipótese de não atendimento, devolva-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001201-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001201-94.2018.8.11.0002 

AUTOR: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Diante da nova 

sistemática processual, a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), 

e considerando que a conciliação é instrumento efetivo de pacificação 

social, solução e prevenção de litígios; considerando ainda que a 

resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser 

imprescindível apoiar, estimular e difundir a sistematização da mediação, 

com o objetivo de reduzir a excessiva judicialização de conflitos de 

interesses e nos termos da Ordem de Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, 

que regula a realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de conciliação 

para o dia 17.04.2018 às 9h, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para o 

diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, e em havendo requerimento de qualquer das partes para 

juntada da avaliação médica realizada na audiência de conciliação, 

proceda-se com a sua juntada, intimando-se as partes na sequência para 

manifestarem, no prazo comum de 10 dias. Após, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Finalmente, DEFIRO a prioridade na tramitação do 

processo, ante o disposto art. 538 da CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da 

Prioridade na Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na 

tramitação em primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive 

cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou 

interessado: (...) III - pessoa portadora de moléstia ou debilidade 

profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, em 

quaisquer de suas modalidades; (...)”. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007677-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO FORTUNATO OJEDA (REQUERENTE)

JOACY SANTOS OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007677-85.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: DONATO FORTUNATO OJEDA e JOACY SANTOS OJEDA 

REQUERIDO: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, 

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Vistos, 

Trata-se de “ação reivindicatória cumulada com declaratória de nulidade 

de registro imobiliário com pedido de medida liminar proposta por Donato 

Fortunato Ojeda e Joacy Santos Ojeda, em desfavor de Empreendimentos 

Nossa Senhora da Guia Ltda. e Carlos Barbosa Imóveis e 

Empreendimentos Ltda. sustentando, em síntese, que em 10/05/1985 

adquiriram dois lotes de terreno urbanos nesta comarca, de n°. 21 e 22 

situados no Parque Paiaguás, da primeira requerida, pelo valor de Cr$ 

6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) em 10 (dez) parcelas mensais. 

Salientam que os compromissos de venda e compra dos imóveis foram 

devidamente registrados perante o 5º Serviço Notarial e Registo de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá/MT. Todavia, 

após a transferência das matrículas dos imóveis para o 1º Serviço Notarial 

e de Registro da comarca de Várzea Grande/MT, a parte autora constatou 

que em 13/03/2009 por requerimento do representante legal da segunda 

requerida os registros em nome dos autores foram cancelados e em 

26/03/2009 averbou-se que a primeira requerida vendeu os lotes 21 e 22 

para a segunda requerida pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta 

mil reais) cada. Assim, ressaltam que perderam o domínio dos imóveis 

inexplicavelmente, sem que lhes fosse dado conhecimento ou justificativa 

para a expropriação, motivo pelo qual pugnam pela concessão de tutela de 

urgência a fim de decretar a indisponibilidade dos lotes 21 e 22, situados 

na Rua 37, do Loteamento Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT, até o 

julgamento do mérito da demanda, averbando-se a decisão à margem das 

matrículas imobiliárias. Determinada a emenda da inicial nos Ids. 10229957 

e 11358745, manifestou-se nos Ids. 10747678 e 11779429. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Pois bem, trata-se de tutela de urgência cautelar 

incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 
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pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Considerando que a presente demanda visa 

declarar nulo o cancelamento da averbação de titularidade dos autores e o 

registro de venda para a segunda requerida (AV/1: 62.531, R-2: 62.531 – 

Id. 10215316; (AV/1: 62.530, R-2: 62.530 – Id. 10215296), efetuados nas 

matrículas dos imóveis (matrícula 62.530 e 62.531), declarando a 

propriedade dos autores, tenho que a averbação da existência da 

presente lide e bloqueio das matrículas são medidas cabíveis ao caso, 

uma vez que os efeitos desta sentença poderão repercutir na cadeia 

dominial do bem. Com efeito, a parte autora colacionou compromissos de 

venda e compra de imóvel loteado (Ids. 10215225, 10215235), firmados 

em 10/05/1985 com a primeira requerida, referentes aos lotes 21 e 22, 

situados no Loteamento Parque Paiaguás, nesta urbe, bem como certidões 

cartorárias que registram que os imóveis se encontravam averbados em 

seu nome (Ids. 10215258, 10215273), além de comprovantes de 

pagamento de IPTU do ano de 2007, corroborando as alegações tecidas 

na inicial. Outrossim, a referida averbação tem arrimo no princípio registral 

da publicidade e da segurança jurídica e nos artigos 167, inciso I, item 21, 

e 217, caput, da Lei nº 6.015/73, in verbis: “Art. 167 - No Registro de 

Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I - o registro: 21) das citações de 

ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis; Art. 217 - O 

registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, 

incumbindo-lhe as despesas respectivas.” Assim, uma vez que a 

titularidade atual do bem se encontra sub judice, tenho que a ampla 

publicidade da existência desta lide e o próprio bloqueio da matrícula do 

imóvel se mostram pertinentes, uma vez que os efeitos da sentença a ser 

prolatada nos autos poderão repercutir na cadeia dominial do imóvel. 

Ademais, verifico a presença do perigo de dano, na medida em que a 

ausência da anotação da indisponibilidade do bem e a falta de publicidade 

quanto à existência deste processo poderá acarretar prejuízos 

irreparáveis tanto à autora como a terceiros de boa-fé que venham a 

adquirir ou de algum modo gravar o imóvel. Posto isso, presentes os 

requisitos exigidos na lei, a averbação liminar da existência da lide e 

bloqueio das matrículas é medida que se impõe, ressaltando, apenas, que 

todos esses fatos são analisados sob a ótica de um juízo de cognição 

sumária, cujo real deslinde somente será possível quando da instrução 

processual. Diante destas considerações, defiro o pedido de tutela de 

urgência, pelo determino seja expedido ofício ao 1º Serviço Notarial e de 

Registro desta Comarca para que proceda ao bloqueio das matrículas dos 

imóveis inscritos sob o n.º 62.530 e 62.531, ficando vedada a prática de 

quaisquer atos nelas, a exceção da prenotação de títulos. Instrua-se o 

ofício com cópia dos documentos de Ids. 10215296 e 10215316. À vista 

da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto o seu 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento 

ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

02/05/2018, às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003066-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. QUEVEDO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003066-89.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: J. A. 

QUEVEDO & CIA LTDA - ME Vistos etc., Aportou aos autos petição de id. 

11811594 no qual a parte autora alega que a ação foi proposta em face da 

empresa J.A QUEVEDO E CIA LTDA, conforme consta no cadastro de 

partes realizado junto ao Sistema PJe, porém por um equivoco apresentou 

petição inicial em face de Ivan Carlos Cerezoli, sendo o mandado de 

citação cumprido com cópia da inicial equivocada. Assim, pugna pela 

realização de nova citação da empresa requerida. Pois bem, compulsando 

os autos verifico que realmente a citação ocorrida nos autos se deu com a 

entrega de contrafé nome de um terceiro estranho a lide (ids. 6720490, 

6720556 e 9508321), razão pela qual o ato citatório não se revestiu de 

regularidade. Dessa forma, torno nula a citação efetivada da empresa J.A 

QUEVEDO E CIA LTDA e no impulso determino que seja expedido novo 

mandado visando a citação da empresa executada J.A QUEVEDO E CIA 

LTDA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 

829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa (art. 827, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, 

avaliação e depósito deve ser expedido em duas vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação da executada e a segunda com o objetivo 

de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja 

quitado no prazo legal (03 dias). Ainda, ressalto que o mandado de citação 

deverá ser acompanhado dos documentos e contrafé juntados nos ids. 

6720572, 11811711 e 11811651. Citado que seja o executado, o digno Sr. 

Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, 

quando começará a correr o prazo dos embargos. Não efetuado o 

pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via dos 

mandados, o digno Sr. Oficial de Justiça procederá, de imediato, à penhora 

de bens, a sua avaliação e ao depósito, lavrando-se o respectivo auto, e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. Se não 

forem localizados da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (§1º, art. 827, CPC). Caso o executado queira 

embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, CPC). Por fim, registre-se que, independentemente de 

nova ordem judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria deste Juízo a 

expedição de certidão, nos termos do art.828, que servirá também aos 

fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil, 

consoante pugnado no item “f” da exordial. Por oportuno, advirto a parte 

exequente acerca da necessidade de preservar as cártulas de crédito em 

seu poder, sobretudo a fim de evitar sua circulação, até o final do prazo 

para propositura de ação rescisória, à luz do disposto no § 1º do art. 425 

do CPC. Cumpra-se. As providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000486-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000486-86.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: GILMA NOGUEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Gilma Nogueira 

promove a presente ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

- DPVAT em desfavor de Seguradora Líder de Consórcio de Seguro 

DPVAT S/A, visando à condenação da requerida ao pagamento em favor 

do autor da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, pelo sinistro ocorrido 

em 29/10/2016, no qual resultou em invalidez permanente. Juntou 

documentos nos Ids. 4686963 a 4687323. Determinada a emenda no Id. 

4847815, se manifestou nos Ids. 4910705 e 4910730. Audiência de 

conciliação realizada, que restou infrutífera (Id. 7325925), sendo que em 

seguida a requerida apresentou contestação (Id. 6851781), alegando a 

ausência de requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ausência de interesse de agir e sucumbência autoral. No 

mérito, alega a inexistência de provas quanto o grau de debilidade da parte 

autora, bem como ressalta que o boletim de ocorrência apresentado nos 

autos não é documento hábil para comprovar o direito ao seguro 

obrigatório, tendo em vista que fora realizado de forma unilateral. Ainda, 

defende que em eventual condenação o valor indenizatório deverá ser 

pago de acordo com graduação da invalidez permanente. Ao final, pugnou 

pela improcedência do pedido inicial. Impugnação à contestação no Id. 

9109863. No Id. 10423684 foi determinada a juntada da avaliação médica 

realizada perante o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania 

desta comarca, o qual aportou aos autos no Id. 10584311. Nos Ids. 

10589450 e 10661766 as partes manifestaram a respeito da avaliação 

médica realizada na parte autora. Em seguida foi proferida decisão 

saneadora, oportunidade em que as preliminares arguidas foram 

afastadas, fixados os pontos controvertidos da demanda, deferida a 

produção de prova oral e designada a audiência de instrução e julgamento 

(Id. 10723078). As partes foram devidamente intimadas, tendo a parte 

autora arrolado suas testemunhas conforme Id. 11827059. É o necessário. 

Decido. Inicialmente, verifico que o rol de testemunhas carreado aos autos 

no Id. 11827059 pela parte autora é intempestivo, considerando que o 

prazo para apresentação deste é de 15 (quinze) dias, conforme art. 357, 

§4º, do CPC, tendo a parte autora registrado ciência da decisão em 

21/11/2017, e apenas carreado o respectivo rol em 20/02/2018. Assim, 

decorrido extenso lapso temporal entre a ciência da decisão e a juntada 

do rol de testemunhas, torno preclusa a produção de prova testemunhal e 

prejudicada a realização de audiência de instrução, pelo que passo ao 

julgamento do feito. Pois bem. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por 

meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor em 29/10/2016, que resultou em 

invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o Boletim de 

Ocorrência juntado nos autos não comprova a existência do sinistro, pois 

fora produzido unilateralmente, bem como afirma não ter restado 

comprovado a alegada invalidez descrita na inicial. Da análise dos autos 

verifico que a parte autora não encartou aos autos cópia do Boletim de 

Ocorrência realizado pela autoridade competente no momento do suposto 

sinistro ou fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo 

expressa referência ao sinistro com veículo. Com efeito, inexistindo 

comprovação do fato, a simples narrativa pela autora não é suficiente 

para provar o sinistro, mormente porque o Boletim de Ocorrência 

encartado aos autos no Id. 4687323 constam apenas declarações 

unilaterais realizadas pela própria autora, além de que o referido 

documento apenas foi lavrado em 12/01/2017, ou seja, após 03 (três) 

meses da ocorrência do suposto acidente de trânsito, tratando-se de 

prova elaborada de forma unilateral. Dessa forma, tenho que o Boletim de 

Ocorrência apresentado, por si só, não atesta o nexo de causalidade 

entre o alegado acidente e as lesões indicadas. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 6.194/74 - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO 

TRIENAL - INOCORRÊNCIA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO PROVIDO. Não 

há que se falar em prescrição do direito do segurado em receber a 

indenização, vez que interpôs a ação antes de completar três anos 

contado da ciência efetiva da sua invalidez permanente. O Boletim de 

Ocorrência juntado aos autos trata de mera comunicação à autoridade 

policial, feita três anos após o acidente, não se mostrando apto a cumprir 

a determinação do art. 5º da Lei n. 6.194/74, sequer se passando por 

simples prova, pois, é ato unilateral, sem consistência.” (TJMT - Ap 

81322/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2010, Publicado no DJE 04/11/2010) 

“RECURSO DE APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE 

MOTOCICLÍSTICO - REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 2 ANOS 

APÓS O ACIDENTE - COMUNICAÇÃO UNILATERAL DO ACIDENTE À 

AUTORIDADE POLICIAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O 

ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO 

DESPROVIDO. A simples comunicação unilateral do acidente à autoridade 

policial, por boletim de ocorrência simplificado, bem como o exame de 

corpo de delito feito dois anos após o aludido acidente, sem demonstração 

do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima, 

não autorizam o pedido de indenização pelo DPVAT, por ausência de 

interesse processual”. (TJMT. Ap, 6025/2010, DES. JURACY PERSIANI, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/05/2010, Data da 

publicação no DJE 28/05/2010) Ora, a jurisprudência pátria entende que é 

desnecessária a apresentação de Boletim de Ocorrência para o pleito 

indenizatório apenas quando sua ausência é suprida por outros elementos 

de prova suficientes para a comprovação do nexo causal entre o evento e 

o dano, o que não ocorre na espécie, pois o único documento 

apresentado pela autora no Id. 4686996 não deixa claro se a suposta 

lesão sofrida por ela teve como causa o alegado acidente descrito na 

inicial. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

– DPVAT – ACIDENTE – DADOS DO TIPO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO 

SINISTRO, SE AUTOMOTOR OU NÃO – AUSÊNCIA - REGISTRO DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA 3 MESES APÓS O ACIDENTE – COMUNICAÇÃO 

UNILATERAL DO ACIDENTE À AUTORIDADE POLICIAL - AUSÊNCIA DE 

NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS 

PELA VÍTIMA – PRONTUÁRIOS HOSPITALARES QUE NÃO INFORMAM A 

CAUSA DA LESÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 

O Boletim de Ocorrência simplificado, se não informa os dados do tipo do 

veículo envolvido no sinistro, se automotor ou não, além de ter sido 

lavrado após mais três meses do ocorrido, não faz prova do acidente. Os 

prontuários hospitalares que não informam a causa da lesão, bem como, o 

laudo pericial baseado tão-somente nos relatos do autor, não são 

documentos hábeis a comprovar o liame entre a lesão e sinistro.” (TJ/MT - 

Ap, 96644/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 08/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013) Dessa 

forma, incumbia a autora comprovar que a sua alegada invalidez 

permanente decorria do suposto acidente de trânsito descrito na inicial, ao 

passo que incumbia a requerida demonstrar a inexistência de nexo de 

causalidade ou outro fato impeditivo do direito alegado. No objetivo de 

comprovar os fatos descritos em sua inicial foi deferida a realização de 

prova oral consistente na oitiva de testemunhas. No entanto, a parte 

autora aportou rol intempestivo de testemunhas para serem ouvidas em 

juízo, o que tornou prejudicada a realização da audiência de instrução. 

Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do 

ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o 

ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 
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nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, apesar de haver 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente, ela 

não os comprovou, pois de tudo que se extrai dos autos observa-se que 

as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo 

hipotético, sem qualquer prova robusta de que a lesão permanente de seu 

pé esquerdo seja decorrente de um acidente envolvendo veículo 

automotor ocorrido em 29/10/2016. Portanto, inexistindo comprovação do 

fato, a simples narrativa pela autora não é suficiente para provar o 

sinistro, inexistindo então o nexo de causalidade entre o alegado acidente 

e as lesões indicadas. Por isso, não tendo a autora comprovado os 

requisitos do §5º, do artigo 5°, da Lei N° 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, a ensejar o pagamento de indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório, cuja matéria foi, inclusive, levantada pela requerida, a 

improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual resolvo o 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º 

CPC. Todavia, sendo a requerente beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, 

até que possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família. Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003070-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003070-63.2016.8.11.0002 

AUTOR: WALDIR SOARES RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Waldir Soares, propôs Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT 

em desfavor da Banco Bradesco S/A, visando receber o valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) decorrente do Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - DPVAT pelo sinistro ocorrido em 26/09/2015, no qual resultou 

em invalidez permanente. A inicial foi instruída com os documentos de ids. 

3036411 à 3036454. Em seguida foi realizada audiência de conciliação, 

porém esta restou infrutífera (ids. 4343732 e 4343733). A requerida 

apresentou contestação Id. 3691497, que veio instruída com os 

documentos de Ids. 3691504 a 3691524, alegando preliminarmente a sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a necessidade de 

alteração do polo passivo para Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro, a ausência do requerimento administrativo prévio por parte da 

requerente, a ausência de pressuposto e constituição válida do processo 

e afirmou que não pode ser penalizada com os custos da ação. Alega 

ainda que o Boletim de Ocorrência foi produzido posteriormente a data do 

sinistro, sendo assim não é suficiente para comprovar o nexo causal entre 

a lesão e o suposto acidente. Ressaltou ainda, que há divergências nas 

informações contidas no prontuário médico constante no Id. 3036444 pg. 

3, pois está descrito que a lesão foi causada por uma queda na escada, 

enquanto no Boletim de Ocorrência constante no Id. 3036411, a 

informação que sofreu acidente automobilístico. A autora apresentou 

impugnação à contestação Id. 4455296. Na decisão de Id. 8294989 e 

9140298 foi determinado que a parte autora comprovasse o prévio 

requerimento administrativo, o qual foi comprovado como se observa nos 

Ids. 9075940 e 9231080. No Id. 9828943 foi juntada avaliação médica feita 

na parte autora durante a sessão de conciliação realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, sendo que 

as partes manifestaram a seu respeito nos Ids. 9826975 e 9984049. 

Designada audiência de instrução no Id. 10729045, a parte autora não 

arrolou testemunhas e manifestou ainda conforme Id. 11832355, não ter 

interesse na oitiva de testemunhas. Após vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança do seguro obrigatório DPVAT proposta por Waldir Soares em 

face de Banco Bradesco S/A. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por 

meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), uma vez que, fora vítima de 

acidente com veículo automotor, ocorrido em 26.09.2015. A requerida, por 

sua vez, alega que o Boletim de Ocorrência juntado nos autos não 

comprova a existência do sinistro, pois fora produzido unilateralmente, 

bem como afirma não ter restado comprovado a alegada invalidez descrita 

na inicial. Pois bem. Da análise dos autos verifico que a parte autora não 

encartou aos autos cópia do Boletim de Ocorrência realizado pela 

autoridade competente no momento do suposto sinistro ou fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

ao sinistro com veículo. Com efeito, inexistindo comprovação do fato, a 

simples narrativa pela autora não é suficiente para provar o sinistro, 

mormente porque o Boletim de Ocorrência encartado aos autos no id. 

3036411 constam apenas declarações unilaterais realizadas pela própria 

autora, além de que o referido documento apenas foi lavrado em 

23/11/2015, ou seja, após 02 (dois) meses da ocorrência do suposto 

acidente de trânsito, tratando-se de prova elaborada de forma unilateral. 

Dessa forma, tenho que o Boletim de Ocorrência apresentado, por si só, 

não atesta o nexo de causalidade entre o alegado acidente e as lesões 

indicadas. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 

6.194/74 - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INOCORRÊNCIA - 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - AUSÊNCIA DE NEXO 

CAUSAL - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em prescrição do 

direito do segurado em receber a indenização, vez que interpôs a ação 

antes de completar três anos contado da ciência efetiva da sua invalidez 

permanente. O Boletim de Ocorrência juntado aos autos trata de mera 

comunicação à autoridade policial, feita três anos após o acidente, não se 

mostrando apto a cumprir a determinação do art. 5º da Lei n. 6.194/74, 

sequer se passando por simples prova, pois, é ato unilateral, sem 

consistência.” (TJMT - Ap 81322/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2010, Publicado 

no DJE 04/11/2010) “RECURSO DE APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO - REGISTRO DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA 2 ANOS APÓS O ACIDENTE - COMUNICAÇÃO UNILATERAL 

DO ACIDENTE À AUTORIDADE POLICIAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA 

VÍTIMA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO. A simples comunicação unilateral 

do acidente à autoridade policial, por boletim de ocorrência simplificado, 

bem como o exame de corpo de delito feito dois anos após o aludido 

acidente, sem demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e 

as lesões sofridas pela vítima, não autorizam o pedido de indenização pelo 

DPVAT, por ausência de interesse processual”. (TJMT. Ap, 6025/2010, 

DES. JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

19/05/2010, Data da publicação no DJE 28/05/2010) Ora, a jurisprudência 

pátria entende que é desnecessária a apresentação de Boletim de 

Ocorrência para o pleito indenizatório apenas quando sua ausência é 

suprida por outros elementos de prova suficientes para a comprovação do 

nexo causal entre o evento e o dano, o que não ocorre na espécie, pois 

os documentos de ids. 3036418, 3036421, 3036430, 3036439 e 3036441 

apresentados pelo autor não demonstram a ocorrência do acidente de 

trânsito descrito nos autos. Ainda, ressalto que o Prontuário de 

Atendimento confeccionado no dia do fato descrito na inicial em 

26/09/2015 relata que o autor sofreu queda de escada vindo a lesionar o 

antebraço esquerdo, porém posteriormente em 23/08/2016 foi expedido 

Ofício nº 001/ENG/UPA/ADESCO/SINOP/2016 na qual informa que o autor o 

autor teria sofrido acidente automobilístico. Portanto, os documentos 

apresentados pelo autor não deixam claro se a suposta lesão sofrida por 

ele teve como causa o alegado acidente descrito na inicial ou queda de 

escada. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO 
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OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE – DADOS DO TIPO DO VEÍCULO 

ENVOLVIDO NO SINISTRO, SE AUTOMOTOR OU NÃO – AUSÊNCIA - 

REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 3 MESES APÓS O ACIDENTE – 

COMUNICAÇÃO UNILATERAL DO ACIDENTE À AUTORIDADE POLICIAL - 

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES 

SOFRIDAS PELA VÍTIMA – PRONTUÁRIOS HOSPITALARES QUE NÃO 

INFORMAM A CAUSA DA LESÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO 

DESPROVIDO. O Boletim de Ocorrência simplificado, se não informa os 

dados do tipo do veículo envolvido no sinistro, se automotor ou não, além 

de ter sido lavrado após mais três meses do ocorrido, não faz prova do 

acidente. Os prontuários hospitalares que não informam a causa da lesão, 

bem como, o laudo pericial baseado tão-somente nos relatos do autor, não 

são documentos hábeis a comprovar o liame entre a lesão e sinistro.” 

(TJ/MT - Ap, 96644/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013) Dessa forma, incumbia ao autor comprovar que a sua alegada 

invalidez permanente decorria do suposto acidente de trânsito descrito na 

inicial, ao passo que incumbia à requerida demonstrar a inexistência de 

nexo de causalidade ou outro fato impeditivo do direito alegado. No 

objetivo de comprovar os fatos descritos em sua inicial foi deferida a 

realização de prova oral consistente na oitiva de testemunhas. No entanto, 

a parte autora informou que não possuía interesse na oitiva de eventuais 

testemunhas, conforme se observa do id. 11832355. Ora, é sabido que no 

Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Assim, apesar de haver presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pelo requerente, ele não os comprovou, 

pois de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações 

narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem 

qualquer prova robusta de que a lesão permanente de seu punho 

esquerdo seja decorrente de um acidente envolvendo veículo automotor 

ocorrido em 26/09/2015. Portanto, inexistindo comprovação do fato, a 

simples narrativa pelo autor não é suficiente para provar o sinistro, 

inexistindo então o nexo de causalidade entre o alegado acidente e as 

lesões indicadas. Por isso, não tendo a autora comprovado os requisitos 

do §5º, do artigo 5°, da Lei N° 6.194, de 19 de dezembro de 1974, a 

ensejar o pagamento de indenização decorrente do Seguro Obrigatório, 

cuja matéria foi, inclusive, levantada pela requerida, a improcedência do 

pedido inicial é medida que se impõe. Isto posto, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, razão pela qual resolvo o mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo o requerente 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004074-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA CONCEICAO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004074-38.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: JONAS DA CONCEICAO QUEIROZ REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc., Jonas da Conceição 

Queiroz propôs ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório 

DPVAT com pedido de exibição de documentos em desfavor de Itaú 

Seguros de Auto e Residência S/A, na qual alega que em 27.03.2016 

sofreu um acidente de trânsito que lhe ocasionou uma incapacidade 

permanente, razão pela qual requereu administrativamente junto a 

seguradora o recebimento do seguro DPVAT e em 12.08.2016 recebeu o 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Alega que não sabe qual o procedimento adotado pela 

seguradora para pagar a referida quantia, deixando dúvida se houve o 

pagamento correto. Ainda, afirma que a seguradora não efetuou o 

pagamento da devida correção monetária. Dessa forma, requer seja 

reconhecido o direito a diferença na indenização se ficar comprovado que 

o grau da lesão apurado é maior que o grau pago administrativamente pela 

seguradora ou que seja condenada a requerida ao pagamento da 

correção monetária sobre o valor pago administrativamente devidamente 

acrescido de juros de mora a partir da citação. Juntou documentos. A 

requerida apresentou contestação no id. 4724118 alegando a 

necessidade de inclusão de Seguradora Líder no polo passivo e carência 

da ação por falta de interesse processual. No mérito aduz que não há 

previsão legal para que incida a correção monetária sobre o valor pago 

extrajudicialmente, aliado à impossibilidade de se atribuir uma 

responsabilidade à contestante que retroaja vários anos antes do fato 

gerador da indenização. Alega, ainda, a inexistência de nexo de 

causalidade entre a alegada invalidez e o acidente de trânsito, pois o 

Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora não é capaz de 

comprovar os fatos alegados na inicial visto que fora produzido de forma 

unilateral. Aduz que o pagamento da indenização é realizado de acordo 

com o grau da lesão conforme a tabela prevista na Lei do Seguro DPVAT, 

bem como sustenta a inaplicabilidade do Código de Consumidor à espécie. 

Ao final, alega que a correção monetária deverá incidir a partir da data do 

ajuizamento da ação, juros de mora a partir da citação e honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Realizada 

audiência de conciliação, esta restou infrutífera (id. 4840475). Em seguida 

a parte autora impugnou a contestação (id. 4871953). Na decisão 

constante no id. 6758781 o processo foi saneado, oportunidade em que 

as preliminares alegadas foram afastadas e determinada a produção de 

prova pericial. O laudo foi juntado no id. 10690376, sobrevindo 

manifestação das partes no id. 10944573 e 10950175. Os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, 

cuida-se de ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT com pedido 

de exibição de documentos proposta por Jonas da Conceição Queiroz em 

face de Itaú Seguros De Auto E Residência S/A. É cediço que o seguro 

DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os 

veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de 

trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido após a ocorrência do 

sinistro, bem como afirma que a requerente recebeu na esfera 

administrativa o valor correspondente à debilidade do membro lesionado, 

devendo o pedido inicial ser julgado improcedente. No entanto, 

diferentemente do alegado pela parte requerida o Boletim de Ocorrência 

juntado nos autos foi confeccionado pela própria autoridade policial que 

foram acionados para averiguar a ocorrência do acidente de trânsito 

descrito nos autos, conforme se observa da simples leitura do documento 

juntado no id. 3302315. Portanto, tenho que restou comprovado nos autos 

o envolvimento da autora no acidente automobilístico noticiado na inicial. 

Outrossim, embora tenha ocorrido o pagamento na esfera administrativa, 

não há óbice para que venha a parte autora pleitear judicialmente o 
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pagamento de diferença que entenda devida relativa ao seguro obrigatório 

(DPVAT). Todavia, o valor pretendido deve se referir à diferença entre o 

valor devido e aquele pago na época dos fatos. Dito isto, temos que, para 

o caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da parte autora 

relacionada ao seu membro superior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa do laudo médico 

juntado no id. 10690376, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Dessa forma, no 

que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a requerente 

teve afetado de forma definitiva o seu membro superior direito em 50%, a 

lei estabelece o pagamento de até 70% do valor total da indenização para 

os casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros superiores e/ou de uma das mãos. Portanto, deve ser 

considerado o grau de debilidade apurado no laudo médico, ou seja, 50% 

de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Realmente, a esse respeito, dispõe a Súmula nº. 474, do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, 

quando a invalidez do beneficiário for parcial, a mesma deverá ser 

quantificada de acordo com o grau da lesão (percentual da invalidez), in 

verbis: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” A 

corroborar, colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO 

DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA 

REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora 

objetiva receber indenização securitária decorrente de acidente de 

trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, julgada 

procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da 

imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente 

para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez 

permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 

11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de 

sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, 

a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez 

permanente, com observância das alterações trazidas pela Lei nº 

11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em caso de invalidez 

permanente varia conforme o caso, utilizando-se a tabela modificada pela 

Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a tabela SUSEP/DPAVT 

prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia médica realizada e o 

grau de invalidez apresentado, a indenização devida à autora deve ser 

calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, o valor devido é de 

R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na variação do IGP-M, a 

partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a contar da citação. 

Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.”[1]. Logo, tem-se que a 

diferença entre o valor efetivamente pago de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme se observa 

no id. 3302317 e o valor devido de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), alcança a cifra de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e 

oitenta e um e vinte e cinco centavos), sobre o qual recairá a condenação. 

Posto isso, julgo procedente o pedido formulado pela parte autora e 

condeno a seguradora requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.881,25 

(três mil oitocentos e oitenta e um e vinte e cinco centavos), a título de 

diferença do numerário decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT em razão da invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 

43), ocorrido em 27.03.2016 (id. 3302315), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a seguradora requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da 

causa, o tempo de tramitação do processo e o local da prestação de 

serviços (CPC, § 2.º, art. 85). Transitado em julgado, determino que se 

aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, 

sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se e 

Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] TJRS, Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 24/10/2013.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002482-56.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: GUIBSON ALEXANDRE SANTOS SERJOANI REQUERIDO: 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Guibson 

Alexandre Santos Sejoani propôs a presente ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência 

S/A, alegando que em 13.05.2015 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

seguradora requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da 

sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 2352306 

a 2352350. A requerida apresentou contestação (id. 4492220), alegando 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo da lide com a 

inclusão da seguradora líder no polo passivo; inépcia da inicial pela 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; falta de 

requerimento administrativo perante à seguradora Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais e ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo pelo fato de o comprovante 

de residência estar em nome terceiro. No mérito alega ausência de provas 

do registro do acidente, de modo a afastar o nexo causal entre a lesão e o 

acidente, bem como inexistência provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. Na sequência foi 

realizada audiência de conciliação que restou infrutífera (id. 4591510). A 

parte autora impugnou a contestação no id. 4871808. No id. 10731745 foi 

a juntada a avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de 

conciliação realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos ids. 10840316 e 10879160. Após, foi oportunizada à 

seguradora requerida manifestar sobre os documentos juntados nos ids 

8017504 e 8017509 pela parte autora, tendo a requerida atendida à 

determinação judicial no id. 11565983. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Guibson Alexandre 

Santos Serjoani em desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. 

Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 
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Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da inépcia da inicial A seguradora 

requerida alega a inépcia da inicial, sob o argumento de que a petição 

inicial não foi instruída com os documentos indispensáveis a sua 

propositura, bem como os que constituem o fundamento da causa de 

pedir. Desde logo, vejo que a preliminar não prospera, uma vez que o 

Código de Processo Civil fixou no § 1º, do artigo 330, os motivos que 

tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de pedido ou causa de 

pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que 

se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão e a existência de pedidos incompatíveis entre si. 

Pois bem, a análise do processo revela que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

tanto que possibilitou a realização da defesa da seguradora requerida sem 

maiores empecilhos. Ademais, os documentos juntados na inicial e aqueles 

no ids. 8017509, sobre os quais foi oportunizado o exercício do 

contraditório, são suficientes para o embasamento da presente ação. Por 

isso, rejeito a presente preliminar. Do requerimento administrativo perante 

a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Aduz a parte requerida que os 

documentos apresentado pelo autor não comprova a realização do 

requerimento administrativo, tendo em vista que não restou comprovado 

nos autos que a entrega dos documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo perante a seguradora Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há 

necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme id. 7915530. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Portanto, rejeito a presente preliminar. Ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo 

No tocante a alegação veiculada pela seguradora requerida, de que falta 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que o comprovante de endereço carreado esta 

em nome de terceiros, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado no id. 2352323 constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência além de 

estar em nome da genitora da parte autora, não é documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro DPVAT, 

conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que a parte requerente não 

juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido de forma unilateral, bem 

como afirma não ter restado comprovada a alegada invalidez descrita na 

inicial. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro descrito nos autos. De fato, o prontuário médico juntado no id. 

8017509 é capaz de demonstrar o envolvimento da parte autora em 

acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta que no 

dia “31/05/2015 ... o paciente deu entrada neste P.A. vítima de acidente 

automobilístico”. Alie-se, a isso, o laudo médico de id. 2352348 que, 

corroborando o portuário médico, destaca as lesões sofridas pela parte 

autora em virtude do acidente ocorrido no dia 31.05.2015 (politraumatismo 

e traumatismo craniano grave). Ademais, a lei não traz em seu bojo que 

para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 
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seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da parte autora 

relacionada a uma lesão neurológica e outra relativa a sua estrutura crânio 

facial, restando afetada a sua capacidade funcional em 50%, em cada 

uma das lesões, conforme se observa da avaliação médica no Id. 

10731783, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela parte autora autor e a lesão permanente de sua 

estrutura crânio facial e neurológica. Sobre o tema: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA 

COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos autos comprovam 

e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, 

de forma que afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção 

monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a 

Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no 

DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão os argumentos da 

seguradora requerida, uma vez que ficou provada a debilidade da parte 

autora pela avaliação médica realizada durante a sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a parte autora teve afetado de forma definitiva as 

funções de sua estrutura crânio facial em 50%, a lei estabelece o 

pagamento de até 100% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda completa da mobilidade de lesões de órgãos e 

estruturas crânio faciais. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 50% de 100% do valor total da cobertura, já que a lesão da 

parte autora foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais). Já quanto à lesão neurológica o valor da indenização corresponde 

a 100% do valor total da indenização estabelecida em lei. Assim, 

considerando que a lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o valor 

devido corresponde R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

referente a 50% de 100% do valor para os casos em que ocorre lesão 

neurológica que cursem com dano cognitivo-comportamental. Ressalto que 

é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo procedente o pedido 

da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Guibson Alexandre 

Santos Serjoani em desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 31.05.2015 (Id. 2352348), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais e 

de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que 

se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005693-66.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE VITOR FIRMINO SOBRINHO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc. JOSÉ VITOR FIRMINO SOBRINHO promove a 

presente ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum em 

desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, alegando, em síntese, ser 

credora da quantia de R$ 46.486,73, proveniente da adesão à rede 

Telexfree e consequente aquisição de contas AD Central Family. Aduz 

que em virtude da sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim de conferir 

liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à apuração do valor 

devido para cobrança judicial. Com a inicial vieram os documentos. 

Determinada a emenda da inicial, a parte autora atendeu o chamado no id. 

9244025. No id. 9346000 foi determinado que a requerida exibisse toda a 

documentação referente às contas adquiridas pela parte autora, bem 

assim foi determinada a sua citação para contestar o presente feito. 

Devidamente citada (id. 9899072), a requerida se manteve silente, não 

apresentando qualquer espécie de resposta. Os autos vieram conclusos. 

É o necessário. Decido. Inicialmente, cumpre anotar que a hipótese em 

apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos 

do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, pois a prova 

documental já é suficiente para a formação do meu convencimento. A 

empresa requerida apesar de devidamente citada não apresentou 

contestação. Dessa forma, incide o ônus da revelia, com a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 

do CPC. Sobre o assunto: “Na liquidação pelo procedimento comum, o 

demandante indica expressamente em sua peça inaugural – petição inicial 

ou requerimento – quais os fatos que pretende provar como verdadeiros 

para chegar à fixação do quantum debeatur, de forma que a ausência de 

defesa do demandado, configura sua revelia e, ainda, mais importante, a 

geração de presunção de que os fatos que o demandante pretendia 

provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, esclarece o artigo 373, do Código 

de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 187 de 212



Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da 

prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor 

cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por 

ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o 

ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no 

direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, 

ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Volvendo os 

olhos para o caso versando, verifico que a parte autora logrou êxito em 

comprovar a liquidez do seu crédito por meio dos boletos e comprovantes 

de pagamentos juntados no id. 9181334, que evidenciam a relação jurídica 

existente entre as partes e a perda patrimonial da parte autora em 

benefício da empresa requerida. Portanto, tenho como devidamente 

constituída o quantum debeatur aqui pretendido, não havendo nos autos 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou restritivo do direito postulado na 

petição inicial, mormente porque a requerida deixou de alegar e/ou 

produzir provas que pudessem desconstituir o alegado crédito. No tocante 

a atualização do crédito, tendo em vista que o valor pretendido na inicial foi 

atualizado até a data de 27.07.2017 conforme se observa na planilha de 

id. 9181333, consigno que o valor acima deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir daquela data (27.07.2017), até a data do seu 

efetivo pagamento. Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para o fim 

de DECLARAR como quantum debeatur a importância de R$ 46.486,73 

(quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e três 

centavos), a ser corrigida na forma da fundamentação supra. Em 

consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC. 

Condenado a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Após, decorrido o prazo recursal, prossiga-se o feito na forma de 

execução por quantia certa contra devedor solvente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual 

de Direito Processual Civil. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER 

JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito 

Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, 

Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante - 10ª Ed. São Paulo: RT, 2007.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002499-58.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: GISELE SAMPAIO LEMOS REPRESENTANTE: OLIVIA 

SAMPAIO REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. 

Vistos, etc. GEISELE SAMPAIO LEMOS, representada por Olívia Sampaio, 

propôs ação de cobrança de despesas médicas do seguro DPVAT 

(DAMS) em desfavor de ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, 

visando receber o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) decorrente das 

despesas de assistência médica do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT, em razão do acidente ocorrido em 03.07.2015. Deu valor à causa 

e juntou documentos. Designada audiência de conciliação, esta restou 

inexitosa, pois apesar de devidamente citada para o ato (id. 8239982), a 

requerida deixou de comparecer a solenidade (id. 8685571). Na sequência 

colheu-se o parecer do Ministério Público que pugnou pela procedência do 

pedido inicial (id. 1527052). Após, vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. Decido. Primeiramente, verifica-se dos autos que apesar de 

devidamente citada (id. 8239982), a seguradora requerida não 

compareceu a audiência de conciliação, motivo pelo qual decreto a sua 

revelia. Outrossim, diante da falta injustificada à audiência de conciliação, 

tem-se por configurado ato atentatório à dignidade da justiça. Por 

conseguinte, e com fundamento no artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à 

seguradora requerida multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa. O valor da multa consiste em crédito em favor do Estado. Sobre a 

multa incidem correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de 

Justiça e juros moratórios a partir desta data. Assinalo à parte multada o 

prazo de 10 (dez) dias para que comprove o depósito judicial da multa. 

Feita a comprovação, comunique-se ao Estado para que adote as 

providências necessárias para levantamento da quantia. Em caso de 

inércia da requerida em efetuar o pagamento da multa comunique-se ao 

Estado para que este adote as medidas cabíveis para a cobrança do 

crédito. Lado outro, passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no 

art. 355, inciso II, do CPC, por entender que o processo encontra-se 

pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras 

provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 

encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos, aliado à 

revelia da revelia. Pois bem. Esclarece o artigo 373, do Código de 

Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da 

prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor 

cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por 

ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o 

ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no 

direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, 

ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. No caso concreto, pretende a parte autora o recebimento do 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) referente às despesas de assistência 

médica e suplementar do acidente de trânsito, referente ao Seguro 

Obrigatório – DPVAT. Pois bem, o Seguro Obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores está previsto na Lei n.º 6.194/1974, 

que prevê pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório 

nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica. Atualmente, a nova redação do art. 3º da Lei n.º 6.194/74, dada 

pelo art. 8º da Lei N.º 11.482/07, prevê reembolso de DAMS de até o valor 
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de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devendo a vítima apresentar 

os documentos exigidos pelo art. 19, do Anexo à Resolução N.º 109/2004, 

do CNSP. Na espécie, a ocorrência do sinistro vem assentada do 

documento encartado no id. 6026883, o qual foi confeccionado pela 

própria autoridade policial que foi acionado para averiguar a ocorrência do 

acidente de trânsito descrito nos autos (ocorrido no dia 03.07.2015), cujo 

documento é corroborado pelo laudo de solicitação de autorização de 

internação hospitalar (id. 6026885), os quais constam relatos do acidente 

sofrido pela parte autora e as lesões corporais correlatadas, restando, 

assim, incontroverso o liame causal existente entre ambos. Nesse 

contexto, vejo que a parte autora juntou um recibo de pagamento no id. 

6026886 referente a sessões de fisioterapias, o qual reputo suficiente 

para comprovar a despesa de assistência médica e hospitalar e a 

obrigação de ressarcimento da seguradora requerida. A propósito, colho 

os seguintes arestos: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DAMS – 

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTO VÁLIDO - 

REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar na 

improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares 

decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente 

demonstrado o pagamento por recibo carreado aos autos pelo autor, 

mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por 

quem recebeu o valor, cabendo a seguradora o dever de desconstituí-lo. 

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e o 

recibo que demonstra os gastos com o tratamento fisioterápico 

necessário, correta a condenação da seguradora no pagamento das 

despesas médicas e hospitalares (DAMS).” (TJMT - Ap 34517/2015, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E 

SUPLEMENTARES [DAMS]. Feito devidamente instruído. Dever de indenizar 

as despesas devidamente comprovadas. Afastamento do reembolso de 

gastos com transporte e cópias reprográficas. Manutenção dos 

honorários advocatícios. À unanimidade, deram parcial provimento ao 

apelo.”[1] Por isso, reconheço o dever da seguradora requerida de 

reembolsar à parte autora pelas despesas devidamente comprovada nos 

autos no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com suporte no artigo 3º, 

inciso III, da Lei nº 6.194/74, em sua redação atual. Pondero, apenas, que 

os juros de mora deverão ser aplicados à base de 1% a.m, desde a 

citação, nos termos do art. 406, do Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e a correção monetária deve incidir pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor– INPC, com o termo da contagem a 

partir do desembolso. Posto isto, julgo procedente o pedido inicial para 

condenar a seguradora requerida Itaú Seguros de Auto e Residência S/A 

ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor da parte autora a 

título de reembolso pelos gastos com as despesas médicos hospitalares, 

por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, a ser corrido de 

acordo com a fundamentação acima. Em consequência, extingo o 

processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais e 

de honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que 

se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Apelação Cível Nº 70039946652, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho 

Braga, Julgado em 11/08/2011.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003300-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAELE DA SILVA ILCHEBERGUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003300-71.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: MARIA DA GUIA BENEDITA DA SILVA, RAFAELE DA SILVA 

ILCHEBERGUE Vistos, etc. Rafaele da Silva Ilchebergue e Rafael Messias 

da Silva Ilchebergue, este último assistido por sua genitora Maria da Guia 

Benedita da Silva, requereram a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, visando 

o levantamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, Cotas do Programa de Integração Social - PIS, 

depositados na Caixa Econômica Federal – CEF, bem como valores 

depositados em contas bancárias junto ao Banco do Brasil S/A e Caixa 

Econômica Federal de titularidade de Mauricio Dias Ilchebergue, falecido 

em 04.04.2008, conforme certidão de óbito acostada no id. 6824347 – pág. 

1 e 2. Com a inicial vieram os documentos juntados nos ids. 6824049 a 

6824369. O Ministério Público solicitou a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil, cujas respostas foram aportadas 

aos autos nos ids. 8818703 e 9869853. Em seguida o Ministério Público 

opinou favorável ao pedido da parte autora (id. 11658240). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de procedimento de 

jurisdição voluntária, visando à expedição de alvará judicial para 

levantamento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, Cotas do Programa de Integração Social - PIS, 

depositados na Caixa Econômica Federal – CEF, bem como valores 

depositados em contas bancárias junto ao Banco do Brasil S/A e Caixa 

Econômica Federal de titularidade do de cujus. Os autores demonstraram 

sua qualidade de herdeiros do falecido, bem como a existência de valores 

junto aos referidos Bancos em nome do de cujus (ids. 6824100, 6824258, 

6824347, 8818703 e 9869853) o que autoriza a concessão do pedido já 

que, de acordo com o art. 1.784 do Código Civil: “Aberta a sucessão, a 

herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários.” Em consulta ao sistema Apolo e PJe, verifico a 

inexistência de inventário em trâmite. Assim sendo, estando devidamente 

instruído o feito, comprovado interesse processual dos autores e 

preenchidos os requisitos legais, julgo procedente o pedido, para 

determinar a expedição de alvará em favor de Rafaele da Silva 

Ilchebergue e Rafael Messias da Silva Ilchebergue, para levantamento dos 

valores junto a Caixa Econômica Federal relativo ao FGTS, PIS, conta 

poupança nº. 0790.013.6803-7 e valores junto ao Banco do Brasil conta 

poupança ouro nº 10.005.718/7 – agência 2963-7 e conta corrente nº 

110800-X – agência 2363-9, todos em nome do falecido Mauricio Dias 

Ilchebergue. No tocante a cota parte destinado ao menor Rafael Messias 

da Silva Ilchebergue (R$ 2.315,82), observo a necessidade de que seja 

depositado em conta poupança em nome dele, salientando que a referida 

conta apenas poderá ser movimentada através de alvará judicial. Isto 

posto, expeça-se ofício para a Caixa Econômica Federal, para abertura de 

conta poupança em nome do menor para recebimento da quantia acima 

mencionada, entregando-se uma via à representante legal do menor, 

intimando-a ainda a comparecer no respectivo banco com seus 

documentos pessoais e da menor, bem como comprovante de residência 

para abertura da conta, salientando, novamente, que a referida conta 

apenas poderá ser movimentada por meio de Alvará Judicial. Desde já fica 

advertida a representante legal do menor, Sra. Maria da Guia Benedita da 

Silva, acerca da necessidade de comparecer perante a 3ª Secretaria Cível 

deste Juízo para informar o número da conta bancária e agência, para que 

na sequência possa a Sra. Gestora proceder com a expedição de alvará 

para transferência do valor retidos junto as instituições financeiras acima 

mencionadas. Ciência ao Ministério Público. Após a expedição do alvará, 

arquive-se com as cautelas legais. P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005487-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005487-52.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE LUIZ RODRIGUES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc. JOSÉ LUIS RODRIGUES promove a presente 

ação de liquidação de sentença em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, alegando, em síntese, que desembolsou a quantia de R$ 

32.207.54(trinta e dois mil duzentos e sete reais e cinquenta e quatro 
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centavos), proveniente da adesão à rede Telexfree e consequente 

aquisição de contas AD Central Family. Aduz que em virtude da sentença 

prolatada nos autos de ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em 

trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, promove 

a presente ação a fim de conferir liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, 

necessária à apuração do valor devido para cobrança judicial. Ao final 

pugna pela procedência com a declaração de crédito em seu favor. Com a 

inicial vieram documentos. Determinada a emenda da inicial, a parte autora 

atendeu o chamado no id. 9175741 a 9175898. No id. 9346563 foi 

determinado que a requerida exibisse toda a documentação referente às 

contas adquiridas pela parte autora, bem assim foi determinada a sua 

citação para contestar o presente feito. Devidamente citada (id. 9868409), 

a requerida se manteve silente, não apresentando qualquer espécie de 

resposta. Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. 

Inicialmente, cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 

355, do Código de Processo Civil, pois a prova documental já é suficiente 

para a formação do meu convencimento. A empresa requerida apesar de 

devidamente citada não apresentou contestação. Dessa forma, incide o 

ônus da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Sobre o assunto: “Na 

liquidação pelo procedimento comum, o demandante indica expressamente 

em sua peça inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos 

que pretende provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum 

debeatur, de forma que a ausência de defesa do demandado, configura 

sua revelia e, ainda, mais importante, a geração de presunção de que os 

fatos que o demandante pretendia provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, 

esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova 

incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Volvendo os 

olhos para o caso versando, verifico que a parte autora logrou êxito em 

comprovar a liquidez do seu crédito por meio dos boletos e comprovantes 

de pagamentos juntados nos ids. 9175775 e 9175763, que evidenciam a 

relação jurídica existente entre as partes e a perda patrimonial da parte 

autora em benefício da empresa requerida no valor de R$ 17.601,29 

(dezessete mil seiscentos e um reais e vinte e nove centavos) e não o 

valor de R$ 32.207.54(trinta e dois mil duzentos e sete reais e cinquenta e 

quatro centavos) descrito em sua inicial. Portanto, tenho como 

devidamente constituída o quantum debeatur aqui pretendido no importe de 

R$ 17.601,29 (dezessete mil seiscentos e um reais e vinte e nove 

centavos), não havendo nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou restritivo do direito postulado na petição inicial, mormente porque a 

requerida deixou de alegar e/ou produzir provas que pudessem 

desconstituir o alegado crédito. No tocante a atualização do crédito, tendo 

em vista que o valor pretendido na inicial foi atualizado até a data de 

27.07.2017 conforme se observa nas planilhas de ids. 9175763, 9175810, 

9175867, 9175882 e 9175898, consigno que o valor acima deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir daquela data (27.07.2017), até a data do 

seu efetivo pagamento. Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial para o fim de DECLARAR como quantum debeatur a importância de 

R$ 17.601,29 (dezessete mil seiscentos e um reais e vinte e nove 

centavos), a ser corrigida na forma da fundamentação supra. Em 

consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC. 

Condenado a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Após, decorrido o prazo recursal, prossiga-se o feito na forma de 

execução por quantia certa contra devedor solvente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual 

de Direito Processual Civil. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER 

JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito 

Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, 

Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante - 10ª Ed. São Paulo: RT, 2007.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON EVANGELISTA TSURU (EXECUTADO)

TSURU & TSURU LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativo do 

oficial de justiça Id. 10669911.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000386-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA (EXECUTADO)

INES YATSUDA SAKIAMA NERES DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativo do 

oficial de justiça Id. 6147089.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000926-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA PEREIRA GALVAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ANTONIO DA SILVA (RÉU)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativo do 

oficial de justiça Id. 1945892.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001699-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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JOANICE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para apresentar 

IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000323-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, por 

intermédio de seu patrono, para apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, 

no prazo legal. SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 

3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: - TELEFONE: 

(65) 36888440

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000108-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SEBASTIAO PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000108-96.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Tutela Antecipada proposta por Osmar Sebastião Pereira 

Leite em desfavor de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A, 

pelos fatos e fundamentos da exordial. Narra a parte autora que, possui a 

Unidade Consumidora registrada sob o n. 6/413548-9 e recebeu em 

cobranças indevidas das faturas com vencimento em 18.05.2018 no valor 

de R$217,98, e a fatura com vencimento em 30.05.2017 no valor de 

R$147,87, o que entende estar acima da sua média de consumo não 

condizendo com seu o histórico de consumo, afirma ter buscado auxílio 

junto ao PROCON, mas não se obteve acordo com a requerida. Narra que, 

a empresa requerida efetuou a inclusão do nome do autor junto ao 

SPC/SERASA referente as faturas mencionadas acima, bem como 

encaminhou ao autor fatura com vencimento em 03.01.2018 no valor de R$ 

1.167,92, contudo afirma ser um valor muito acima de sua média de 

consumo. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer que a 

requerida promova a imediata exclusão dos seus dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como se abstenha de efetuar de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da sua Unidade Consumidora n. 

6/413548-9, no que se refere as faturas em discussão. No mérito, pugna 

pela retificação das faturas dos meses de abril, maio e dezembro com 

base na média de consumo do autor, e pela indenização pelos danos 

morais ocasionados. Ao final, requer pela inversão do ônus da prova, 

justiça gratuita e informa o interesse na realização de audiência de 

conciliação. Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso seja privada de serviço essencial., sendo 

incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos 

de proteção ao crédito. Já a probabilidade do direito restou evidenciada 

nos documentos juntados, haja vista que o débito de fato vai muito acima 

da média de consumo apresentada nos meses anteriores, conforme se 

denota do histórico de consumo da unidade consumidora que consta nas 

faturas apresentadas aos autos sob id. 11301839; 11301844. Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos 

termos do artigo 300, do CPC, para determinar que a empresa ré, 

abstenha-se de interromper o fornecimento de energia elétrica à Unidade 

Consumidora de n. 6/413548-9 em razão das faturas em discussão com 

vencimento nos meses de abril e maio de 2017 e janeiro de 2018; bem 

como promova a exclusão dos dados da parte autor dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até 

o limite do valor da causa. Entretanto, por entender a urgência do autor no 

cumprimento do mandado, determino que a decisão seja cumprida pelo 

Oficial Plantonista. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 09 de abril de 2018, às 09h00min, consigno que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos dos artigos 

98 e 99 do CPC. No mais, estando evidenciada a hipossuficiência da parte 

demandante em relação à requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

da prova. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de fevereiro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001210-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCELO GOUVEIA OAB - SP222429 (ADVOGADO)

CARLOS SOARES ANTUNES OAB - SP115828 (ADVOGADO)

KELLY DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES OAB - SP303011 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319, inciso V e 

320, ambos do NCPC), de modo que DETERMINO que o procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, para retificar 

o valor da causa, com o recolhimento das custas. Anoto que o não 

atendimento referente aos artigos 319 e 320 do NCPC, implicará na 

extinção do processo (artigo 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007559-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, nesta data, impulsiono 

estes autos, intimando a parte Autora para impugnar a contestação de ID 

11214243, no prazo de 10 (dez) dias 9 de janeiro de 2018 NEIRTON 

FERREIRA DE ALMEIDA Técnico Judiciário 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002232-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATUZALEM DUARTE ALELUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT0013368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro o pedido de dilação de prazo, aguarde-se no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, a manifestação da parte 

interessada. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001293-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GOULART CARVALHO SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Determino a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para promover o recolhimento das custas iniciais do 

procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do NCPC. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação da parte, certifique-se e volvam-me os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR JOAQUIM RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000399-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MOREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO OLIVEIRA OAB - MT0008524A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319 e 320 do 

NCPC), de modo que DETERMINO ao procurador da parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando nos autos o indeferimento 

do pedido administrativo perante a Autarquia. Decorrido o prazo, cumprida, 

ou não, a diligência, tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001351-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDE EMILIA DE ALMEIDA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001291-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DIAS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001292-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JESUS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
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Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001348-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000938-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDINA CARNEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados. Trata-se de 

ação de benefício previdenciário – aposentadoria por idade rural c/c 

pedido de antecipação de tutela liminar inaudita altera pars em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

com apoio nos documentos anexados. É a síntese. Fundamento e decido. 

Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. Conquanto as 

alegações formuladas na inicial se revistam de aparente plausibilidade e 

denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, de que 

eventual provimento antecipatório no presente caso será inegavelmente 

irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. Assim, caso o 

magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida seria quase 

impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a sentença 

fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, viola 

frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa atividade na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova testemunhal consistente, colhida sob o crivo do 

contraditório durante a instrução probatória. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000944-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados. Trata-se de 

ação de benefício previdenciário – aposentadoria por idade rural c/c 

pedido de antecipação de tutela liminar inaudita altera pars em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

com apoio nos documentos anexados. É a síntese. Fundamento e decido. 

Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. Conquanto as 

alegações formuladas na inicial se revistam de aparente plausibilidade e 

denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, de que 

eventual provimento antecipatório no presente caso será inegavelmente 

irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. Assim, caso o 

magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida seria quase 

impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a sentença 

fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, viola 

frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa atividade na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova testemunhal consistente, colhida sob o crivo do 

contraditório durante a instrução probatória. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007515-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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GEZOLINA CAMPOS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

(RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Autos n. 1001034-77.2018.8.11.0002 – PJE Mandado de Segurança 

Impetrantes: Ademar Freitas Filho e outros Impetrado: Benedito Francisco 

Curvo Visto. Infere-se dos autos que a autoridade impetrada apresentou 

pedido de reconsideração da liminar concedida neste mandado de 

segurança, ao mesmo tempo em que prestou suas informações e 

ofereceu reconvenção. Impõe-se apreciar, de pronto, o pedido de 

reconsideração, a despeito da impossibilidade dessa apreciação atender 

ao reclamo no sentido de ainda se tentar viabilizar a realização do ato 

administrativo suspenso com a decisão liminar, consistente na eleição da 

nova mesa diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande, inicialmente 

prevista para o dia de hoje, às 18 horas. Assinalo, afinal, que, apenas 

agora (18h30min), depois de atender pessoalmente, em meu gabinete, os 

advogados do impetrado, me foi possível tomar ciência dos fundamentos 

externados na pretensão encontrada no ID 11847101, protocolada nesta 

tarde, o que impede, portanto, uma decisão tempestiva nesse sentido. 

Consta da argumentação verificada na peça em análise a alegação de que 

a votação do Projeto de Resolução n. 12/2017, que alterou a data de 

realização da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal e justificou a 

concessão da liminar por contrariar a Lei Orgânica do Município, obteve a 

aprovação da maioria absoluta dos vereadores (a); que a liminar foi 

concedida com assento nos frágeis argumentos de violação do Regimento 

Interno da Casa Legislativa Municipal (b); que não cabe mandado de 

segurança por existir recurso administrativo com efeito suspensivo (art. 

5º da Lei 12.016/09) (c); que o presidente da Câmara é parte 

manifestamente ilegítima (d); que não cabe mandado de segurança em 

relação à matéria interna corporis de outro poder (e); que não cabe 

mandado de segurança contra lei em tese (f); e, finalmente, que a Lei 

Orgânica Municipal não seguiu a simetria e o paralelismo do princípio 

estabelecido nas castas maiores de não fixar data e deixar os regimentos 

internos tratarem do assunto (g). É a síntese do necessário. Decido. Cabe 

assinalar, primeiramente, não ser verdadeira a afirmação de que a decisão 

em apreço se pautou por frágeis argumentos de violação às regras do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Várzea Grande, uma vez que a 

preocupação primeira deste juízo foi a de esclarecer que a intervenção 

judicial provocada pelo writ não deveria, como assim se viu, ingressar no 

exame de eventual descumprimento de normas processuais previstas 

exclusivamente no Regimento Interno, exatamente em respeito e 

obediência às questões que só interessam ao Poder Legislativo e que 

devem ser solucionadas internamente, daí a expressão interna corporis, o 

que derruba mais um dos argumentos suscitados pela autoridade coatora. 

Vale, pois, reproduzir o trecho da decisão que assim tratou do tema: “Para 

a escorreita análise da questão visualizada no presente mandado de 

segurança é primordial que se comente quão restrita e excepcional deve 

ser a intervenção judicial nos trâmites processuais legislativos, de acordo 

com a posição mais recente do Supremo Tribunal Federal, merecendo 

destaque, por isso, os seguintes apontamentos encontrados na doutrina 

especializada: “Controle preventivo de constitucionalidade material de 

projeto de lei via MS. Inviabilidade. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, 

o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei 

(controle preventivo de normas em curso de formação). O que a 

jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do 

parlamentar – e somente do parlamentar – para impetrar mandado de 

segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de 

aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições 

constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (STF, Pleno, MS 

24667, rel. Min. Carlos Velloso, DJU 23.4.2004). Nessas excepcionais 

situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente 

relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a 

impetração da segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, 

porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso 

do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente 

de sua final aprovação ou não.”[1] (destaquei) “O STF “não tem admitido 

mandado de segurança contra atos do Presidente das Casas Legislativas, 

com base em regimento interno delas, na condução do processo de feitura 

de leis” (RTJ 144/488) Em síntese: a impetração de mandado de segurança 

é admitida quando o processo legislativo contrariar regra constitucional, 

mas não é permitida quando este violar disposição do Regimento Interno 

da Câmara, matéria reservada somente a esta, por ser interna corporis 

(RTJ 169/181: Pleno, MS 22.503, maioria).”[2] (sublinhei) Como se vê, em 

se tratando de questões relacionadas meramente a descumprimento do 

Regimento Interno das Casas Legislativas não se deve submetê-las ao 

crivo do Poder Judiciário, ainda que pela via mandamental, devendo tais 

situações ser solucionadas internamente, no âmbito do próprio Poder 

Legislativo, de modo que no caso em tela as muitas alegações de que os 

atos praticados pela autoridade coatora feriram a técnica legislativa e 

alguns dispositivos alusivos ao rito processual previsto no Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Várzea Grande devem ficar à margem da 

apreciação deste juízo, em especial neste momento de exame perfunctório 

do feito, em que se busca visualizar o cabimento ou não da providência de 

urgência pleiteada na peça de abertura.” (destaquei) Na decisão 

concessiva da ordem liminar se cuidou de enfatizar, portanto, que apenas 

a violação da Lei Orgânica Municipal, por ser considerada a Constituição 

do Município, seria objeto de apreciação para o deferimento ou não da 

liminar, exatamente de acordo com a orientação do Supremo Tribunal 

Federal, que excepciona o uso do mandado de segurança contra atos do 

legislativo quando estes contrariam regra constitucional. Desse modo, por 

já terem sido devidamente enfrentados esses temas, ficam afastados os 

argumentos identificados nesta decisão pelas letras “b” e “e”. Em nada 

socorre o impetrado o argumento da letra “a” de que a votação do projeto 

de resolução contou com a maioria absoluta dos vereadores, uma vez que 

se está aqui diante de mandado de segurança, que, como se sabe e se 

colhe do art. 1º da Lei Federal 12.016/2009, serve para proteger direito 

líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder de “qualquer pessoa 

física ou jurídica”, de modo que, ainda que apenas um vereador tivesse 

discordado e votado contra, a ele se conferiria e se confere o direito à 

impetração do mandado de segurança e, como se viu aqui, com direito ao 

deferimento liminar da medida. Também não auxilia a autoridade impetrada 

a invocação do art. 5º da Lei Federal 12.016/2009, por já se ter 

consolidado que só não se admite mandado de segurança quando o 

recurso administrativo com efeito suspensivo está a competir com a ação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 194 de 212



mandamental, como se confere a seguir: “O que se exige é que o ato 

administrativo seja operante e exequível. O que não pode ocorrer é a 

utilização, ao mesmo tempo, do recurso administrativo com efeito 

suspensivo e do mandado de segurança, por isso que, interposto o 

recurso administrativo com efeito suspensivo, o ato deixa de ser operante 

e exequível” (TRF-4ª T., AMS 89.104, Min. Carlos Velloso, j. 15.12.80, DJU 

26.2.81). No mesmo sentido: STJ-2ª T., REsp 916.334, Min. Herman 

Benjamin, j. 25.8.09, DJ 31.8.09; TFR-6ª T., AMS 108.005, Min. Eduardo 

Ribeiro, j. 25.9.85, DJU 24.10.85; TRF-4ª T., AMS 108.521, Min. Pádua 

Ribeiro, j. 26.8.87, DJU 17.9.87.”[3] “Admite-se o mandado de segurança 

se contra ato administrativo, se o interessado deixou escoar o prazo de 

recurso com efeito suspensivo e preferiu a impetração do writ (TFR-RDA 

170/130, RJTJESP 45/278, JTJ173/282)”[4] Como se vê, a situação em 

comento nos autos se enquadra no exemplo verificado na jurisprudência, 

que admite o emprego do mandado de segurança contra o ato inquinado 

de violador do direito líquido e certo, desmontando o argumento visualizado 

na letra “c”. Igualmente infundada é a alegação de que a autoridade 

impetrada é parte manifestamente ilegítima (“d”), uma vez que o ocupante 

do polo passivo em ação mandamental, à luz do que se vê na Lei 

12.016/2009, é a autoridade, no caso aqui, o Presidente do órgão 

colegiado, “que é chamado a falar, não como agente individual, mas em 

nome e em representação da instituição” (STJ – 1ª Turma – RMS 32.880 – 

Min. Teori Zavascki – 20.9.11 – DJ 26.911). O penúltimo argumento, letra 

“e”, não merece outra conclusão. Não se está aqui, afinal, a examinar 

mandado de segurança contra lei em tese, mas contra ato administrativo 

de realização de eleição de mesa diretora baseado em resolução que 

contraria a Lei Maior do Município, impondo-se, além do mais, o cuidado, 

sempre, de relativização da Súmula 266, cuja interpretação extensiva não 

deve ser abusiva, para que não se frustre, como no caso em tela, a 

possibilidade do mandado de segurança preventivo (RTJ 116/283). Por fim, 

(“f”), não cabe falar em simetria da Lei Orgânica do Município em relação 

às Cartas Maiores como argumento capaz de desmerecer o dispositivo da 

referida lei que trata acerca da data ali prevista para a realização da 

eleição da mesa diretora e, assim, justificar o indeferimento da liminar, pois 

o que vale é o fato de o questionado dispositivo existir, pois, enquanto for 

assim, devem todos a ele se sujeitar, por força do disposto no art. 29 da 

Constituição Federal (“O Município reger-se-á por lei orgânica”). O que não 

se concebe é a supremacia da resolução frente à LOM. No mais, cabe 

reforçar que o periculum in mora apontado na decisão é de inegável 

constatação, pois não fosse assim e tivesse sido a liminar indeferida ao 

argumento de sua inexistência estariam os impetrantes hoje com um 

mandado de segurança preventivo de duvidosa eficácia, pois já teria 

ocorrido o ato que justifica a sua impetração em caráter preventivo, ou 

seja, o seu ajuizamento com o intuito de evitar a ocorrência do ato 

supostamente ilegal ou abusivo. Em face dessas considerações, 

mantenho a decisão hostilizada e ordeno o cumprimento das 

determinações já lançadas na decisão anterior. Várzea Grande, 21de 

fevereiro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito [1] NERY 

JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Leis Civis e Processuais 

Civis Comentadas. 4ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

1638. [2] NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luis 

Guilherme A.; FONSECA, João Francisco N. da. Novo Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor. 48ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2017, p. 1607. [3] Idem, p. 1612. [4] Idem.
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Autos n. 1001034-77.2018.8.11.0002 – PJE Mandado de Segurança 

Impetrantes: Ademar Freitas Filho e outros Impetrado: Benedito Francisco 

Curvo Visto. Infere-se dos autos que a autoridade impetrada apresentou 

pedido de reconsideração da liminar concedida neste mandado de 

segurança, ao mesmo tempo em que prestou suas informações e 

ofereceu reconvenção. Impõe-se apreciar, de pronto, o pedido de 

reconsideração, a despeito da impossibilidade dessa apreciação atender 

ao reclamo no sentido de ainda se tentar viabilizar a realização do ato 

administrativo suspenso com a decisão liminar, consistente na eleição da 

nova mesa diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande, inicialmente 

prevista para o dia de hoje, às 18 horas. Assinalo, afinal, que, apenas 

agora (18h30min), depois de atender pessoalmente, em meu gabinete, os 

advogados do impetrado, me foi possível tomar ciência dos fundamentos 

externados na pretensão encontrada no ID 11847101, protocolada nesta 

tarde, o que impede, portanto, uma decisão tempestiva nesse sentido. 

Consta da argumentação verificada na peça em análise a alegação de que 

a votação do Projeto de Resolução n. 12/2017, que alterou a data de 

realização da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal e justificou a 

concessão da liminar por contrariar a Lei Orgânica do Município, obteve a 

aprovação da maioria absoluta dos vereadores (a); que a liminar foi 

concedida com assento nos frágeis argumentos de violação do Regimento 

Interno da Casa Legislativa Municipal (b); que não cabe mandado de 

segurança por existir recurso administrativo com efeito suspensivo (art. 

5º da Lei 12.016/09) (c); que o presidente da Câmara é parte 

manifestamente ilegítima (d); que não cabe mandado de segurança em 

relação à matéria interna corporis de outro poder (e); que não cabe 

mandado de segurança contra lei em tese (f); e, finalmente, que a Lei 

Orgânica Municipal não seguiu a simetria e o paralelismo do princípio 

estabelecido nas castas maiores de não fixar data e deixar os regimentos 

internos tratarem do assunto (g). É a síntese do necessário. Decido. Cabe 

assinalar, primeiramente, não ser verdadeira a afirmação de que a decisão 

em apreço se pautou por frágeis argumentos de violação às regras do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Várzea Grande, uma vez que a 

preocupação primeira deste juízo foi a de esclarecer que a intervenção 

judicial provocada pelo writ não deveria, como assim se viu, ingressar no 

exame de eventual descumprimento de normas processuais previstas 

exclusivamente no Regimento Interno, exatamente em respeito e 

obediência às questões que só interessam ao Poder Legislativo e que 

devem ser solucionadas internamente, daí a expressão interna corporis, o 

que derruba mais um dos argumentos suscitados pela autoridade coatora. 

Vale, pois, reproduzir o trecho da decisão que assim tratou do tema: “Para 

a escorreita análise da questão visualizada no presente mandado de 

segurança é primordial que se comente quão restrita e excepcional deve 

ser a intervenção judicial nos trâmites processuais legislativos, de acordo 

com a posição mais recente do Supremo Tribunal Federal, merecendo 

destaque, por isso, os seguintes apontamentos encontrados na doutrina 

especializada: “Controle preventivo de constitucionalidade material de 

projeto de lei via MS. Inviabilidade. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, 

o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei 

(controle preventivo de normas em curso de formação). O que a 

jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do 

parlamentar – e somente do parlamentar – para impetrar mandado de 

segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de 

aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições 

constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (STF, Pleno, MS 

24667, rel. Min. Carlos Velloso, DJU 23.4.2004). Nessas excepcionais 

situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente 

relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a 

impetração da segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, 

porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso 

do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente 

de sua final aprovação ou não.”[1] (destaquei) “O STF “não tem admitido 

mandado de segurança contra atos do Presidente das Casas Legislativas, 

com base em regimento interno delas, na condução do processo de feitura 

de leis” (RTJ 144/488) Em síntese: a impetração de mandado de segurança 

é admitida quando o processo legislativo contrariar regra constitucional, 

mas não é permitida quando este violar disposição do Regimento Interno 

da Câmara, matéria reservada somente a esta, por ser interna corporis 

(RTJ 169/181: Pleno, MS 22.503, maioria).”[2] (sublinhei) Como se vê, em 

se tratando de questões relacionadas meramente a descumprimento do 

Regimento Interno das Casas Legislativas não se deve submetê-las ao 

crivo do Poder Judiciário, ainda que pela via mandamental, devendo tais 
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situações ser solucionadas internamente, no âmbito do próprio Poder 

Legislativo, de modo que no caso em tela as muitas alegações de que os 

atos praticados pela autoridade coatora feriram a técnica legislativa e 

alguns dispositivos alusivos ao rito processual previsto no Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Várzea Grande devem ficar à margem da 

apreciação deste juízo, em especial neste momento de exame perfunctório 

do feito, em que se busca visualizar o cabimento ou não da providência de 

urgência pleiteada na peça de abertura.” (destaquei) Na decisão 

concessiva da ordem liminar se cuidou de enfatizar, portanto, que apenas 

a violação da Lei Orgânica Municipal, por ser considerada a Constituição 

do Município, seria objeto de apreciação para o deferimento ou não da 

liminar, exatamente de acordo com a orientação do Supremo Tribunal 

Federal, que excepciona o uso do mandado de segurança contra atos do 

legislativo quando estes contrariam regra constitucional. Desse modo, por 

já terem sido devidamente enfrentados esses temas, ficam afastados os 

argumentos identificados nesta decisão pelas letras “b” e “e”. Em nada 

socorre o impetrado o argumento da letra “a” de que a votação do projeto 

de resolução contou com a maioria absoluta dos vereadores, uma vez que 

se está aqui diante de mandado de segurança, que, como se sabe e se 

colhe do art. 1º da Lei Federal 12.016/2009, serve para proteger direito 

líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder de “qualquer pessoa 

física ou jurídica”, de modo que, ainda que apenas um vereador tivesse 

discordado e votado contra, a ele se conferiria e se confere o direito à 

impetração do mandado de segurança e, como se viu aqui, com direito ao 

deferimento liminar da medida. Também não auxilia a autoridade impetrada 

a invocação do art. 5º da Lei Federal 12.016/2009, por já se ter 

consolidado que só não se admite mandado de segurança quando o 

recurso administrativo com efeito suspensivo está a competir com a ação 

mandamental, como se confere a seguir: “O que se exige é que o ato 

administrativo seja operante e exequível. O que não pode ocorrer é a 

utilização, ao mesmo tempo, do recurso administrativo com efeito 

suspensivo e do mandado de segurança, por isso que, interposto o 

recurso administrativo com efeito suspensivo, o ato deixa de ser operante 

e exequível” (TRF-4ª T., AMS 89.104, Min. Carlos Velloso, j. 15.12.80, DJU 

26.2.81). No mesmo sentido: STJ-2ª T., REsp 916.334, Min. Herman 

Benjamin, j. 25.8.09, DJ 31.8.09; TFR-6ª T., AMS 108.005, Min. Eduardo 

Ribeiro, j. 25.9.85, DJU 24.10.85; TRF-4ª T., AMS 108.521, Min. Pádua 

Ribeiro, j. 26.8.87, DJU 17.9.87.”[3] “Admite-se o mandado de segurança 

se contra ato administrativo, se o interessado deixou escoar o prazo de 

recurso com efeito suspensivo e preferiu a impetração do writ (TFR-RDA 

170/130, RJTJESP 45/278, JTJ173/282)”[4] Como se vê, a situação em 

comento nos autos se enquadra no exemplo verificado na jurisprudência, 

que admite o emprego do mandado de segurança contra o ato inquinado 

de violador do direito líquido e certo, desmontando o argumento visualizado 

na letra “c”. Igualmente infundada é a alegação de que a autoridade 

impetrada é parte manifestamente ilegítima (“d”), uma vez que o ocupante 

do polo passivo em ação mandamental, à luz do que se vê na Lei 

12.016/2009, é a autoridade, no caso aqui, o Presidente do órgão 

colegiado, “que é chamado a falar, não como agente individual, mas em 

nome e em representação da instituição” (STJ – 1ª Turma – RMS 32.880 – 

Min. Teori Zavascki – 20.9.11 – DJ 26.911). O penúltimo argumento, letra 

“e”, não merece outra conclusão. Não se está aqui, afinal, a examinar 

mandado de segurança contra lei em tese, mas contra ato administrativo 

de realização de eleição de mesa diretora baseado em resolução que 

contraria a Lei Maior do Município, impondo-se, além do mais, o cuidado, 

sempre, de relativização da Súmula 266, cuja interpretação extensiva não 

deve ser abusiva, para que não se frustre, como no caso em tela, a 

possibilidade do mandado de segurança preventivo (RTJ 116/283). Por fim, 

(“f”), não cabe falar em simetria da Lei Orgânica do Município em relação 

às Cartas Maiores como argumento capaz de desmerecer o dispositivo da 

referida lei que trata acerca da data ali prevista para a realização da 

eleição da mesa diretora e, assim, justificar o indeferimento da liminar, pois 

o que vale é o fato de o questionado dispositivo existir, pois, enquanto for 

assim, devem todos a ele se sujeitar, por força do disposto no art. 29 da 

Constituição Federal (“O Município reger-se-á por lei orgânica”). O que não 

se concebe é a supremacia da resolução frente à LOM. No mais, cabe 

reforçar que o periculum in mora apontado na decisão é de inegável 

constatação, pois não fosse assim e tivesse sido a liminar indeferida ao 

argumento de sua inexistência estariam os impetrantes hoje com um 

mandado de segurança preventivo de duvidosa eficácia, pois já teria 

ocorrido o ato que justifica a sua impetração em caráter preventivo, ou 

seja, o seu ajuizamento com o intuito de evitar a ocorrência do ato 

supostamente ilegal ou abusivo. Em face dessas considerações, 

mantenho a decisão hostilizada e ordeno o cumprimento das 

determinações já lançadas na decisão anterior. Várzea Grande, 21de 

fevereiro de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito [1] NERY 

JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Leis Civis e Processuais 

Civis Comentadas. 4ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

1638. [2] NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luis 

Guilherme A.; FONSECA, João Francisco N. da. Novo Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor. 48ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2017, p. 1607. [3] Idem, p. 1612. [4] Idem.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000831-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Autos n. 1000831-18.2018.8.11.0002 Ação de Cobrança de Verbas 

Rescisórias Requerente: Suellen Corbelino Bagordakis Requerido: 

Município de Várzea Grande Vistos... Cuida-se de “Ação de Cobrança de 

Verbas Rescisórias c/c Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars” proposta 

por SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS, qualificada nos autos, em face 

do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público 

interno, por meio da qual se alega que a requerente foi nomeada para 

exercer o cargo em comissão de Coordenadora – DGA-4, no Procon 

Municipal desta cidade, no período compreendido de 2.1.2013 a 3.2.2016 

(Atos Administrativos ns. 8/2013 e 337/2015). Esclarece-se que a 

requerente foi exonerada em 3.2.2016, mas até a presente data não 

recebeu suas verbas rescisórias no importe de R$ 9.555,50 (nove mil, 

quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), apesar de 

várias tentativas nesse sentido. Pleiteia-se, assim, a concessão liminar do 

pleito, para o fim de determinar ao requerido que providencie 

imediatamente o pagamento das verbas rescisórias na quantia de R$ 

9.555,50 (nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 

centavos). Junta documentos. É a síntese do necessário. Decido. Para a 

concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo 

Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar 

ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo. Cumpre assinalar que os documentos trazidos com a inicial 

demonstram satisfatoriamente, numa análise perfunctória, que a 

requerente realmente laborou para o requerido no período de 2013 a 2016, 

o que faria jus ao recebimento das verbas rescisórias. Contudo, a certeza 

do alegado não pagamento só advirá após oitiva da parte contrária e, além 

disso, cumpre ressaltar que, segundo se observa da planilha de cálculo 

que instrui o pleito, o suposto crédito foi atualizado com aplicação de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, em 

desconformidade, portanto, com a mais recente decisão do STJ e do 

Tribunal de Justiça deste Estado, o que por si só obstaria a concessão 

liminar. Ademais, cumpre salientar que, em se tratando de cobrança em 

face da Fazenda Pública, uma vez reconhecido o débito em sentença, os 

valores só serão pagos através de Requisição de Precatório ou de 

Pequeno Valor. Não conta, assim, a requerente, com a presença da 

probabilidade do direito, tampouco com o perigo da demora de uma 

decisão tardia, tendo em vista que, apesar de a exoneração ter ocorrido 

em março de 2016, apenas agora é que se socorre do Judiciário, numa 

clara demonstração de que não há urgência no pleito. Diante do exposto, 

indefiro o pedido de tutela de urgência em sua modalidade antecipatória, 

determinando, por conseguinte, seja citado a requerida para, querendo, 

contestar a ação. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC). Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Intimem-se.
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secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n. 1002824-33.2017.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Antonia Auxiliadora de Campos Impetrado: Secretário de Administração do 

Município de Várzea Grande Vistos... ANTONIA AUXILIADORA DE 

CAMPOS, devidamente qualificada nos autos, impetrou Mandado de 

Segurança contra atos do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar 

lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer desde 

3.4.2014, no cargo de Professora Nível Superior, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. Sustenta que 

nessa condição de professora tem direito à progressão funcional, sob a 

forma de promoção nas classes, de acordo com o art. 20 da Lei 

Complementar n. 3.797/2012 e arts. 1º, 19, 21-24, § 1º, III, “b”, da Lei 

Complementar n. 4.007/2014, de modo que fez jus à progressão da Classe 

A-, Nível 1, para B, Nível 2. Porém, diz que, apesar de ter protocolizado 

pedido administrativo com vistas à progressão em 30.5.2014, até o 

ajuizamento da ação ainda não tinha sido analisado, há mais de 2 anos, 

portanto. Diz que os dois requisitos para a promoção nas classes 

previstos nas referidas leis, quais sejam, o decurso do prazo de três anos 

de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de 

conhecimentos, sendo este último requisito dispensado, caso a 

Administração se mantenha inerte durante o prazo mencionado acima, 

conforme previsão do § 4º do art. 20 da Lei Complementar n. 3.797/2012, 

foram comprovados pelos documentos carreados com a peça primeira. 

Requereu, liminarmente, a sua progressão funcional ou, então, 

alternativamente, fosse determinada à autoridade coatora que apreciasse 

o pedido administrativo. Juntou documentos. O pedido liminar foi indeferido 

(p. 33-34). Notificado, o ente público municipal sustenta, em suas 

informações, a inadequação da via eleita quanto ao pedido de pagamento 

das férias e 1/3 constitucional, sob o argumento de que no mandado de 

segurança deverá comprovar, de imediato, o direito líquido e certo, já que 

não pode ser sucedâneo de ação de cobrança de pagamento de 

diferenças salariais. Diz que a impetrante tomou posse em 3.4.2014 e 

encerrou seu estágio probatório em 3.4.2017, quando, então, adquiriu o 

direito à progressão funcional de carreira. Assim, diz que quando do 

requerimento administrativo em 30.5.2014 a impetrante não fazia jus à 

progressão. Argumenta que o processo administrativo foi encaminhado à 

Comissão Permanente de PCCS, mas até o ajuizamento da presente ação 

não havia decisão, inexistindo, assim, causa de pedir, uma vez que, 

conforme prevê o art. 5º da Lei 12.016/2009, não se concederá mandado 

de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo 

com efeito suspensivo. Requer, desse modo, a extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Não juntou 

documentos. Instado a se manifestar, o Ministério Público verificou a 

ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no 

presente feito (pg. 64-66). É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o 

procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, 

cabendo, de início, a análise sobre a sustentada inadequação da via eleita 

quanto ao pedido de pagamento de férias e do terço constitucional, o que 

ora faço, assinalando que, ao contrário do afirmado pela autoridade 

coatora, o que se objetiva na peça primeira é que os efeitos financeiros 

decorrentes de eventual reconhecimento do dire i to  à 

promoção/enquadramento incidam sobre as férias, terço constitucional e 

décimo terceiro salário, assim se inferindo dos seguintes tópicos da peça 

primeira: “Diante de tais argumentos fáticos e jurídicos, onde não restam 

dúvidas acerca do direito, as férias, mais 1/3 constitucional de férias do 

reclamante dos anos EM QUE FICOU SEM ENQUADRAMENTO, requer se 

digne Vossa Excelência condenar a ré ao pagamento das verbas aqui 

pleiteadas corrigidas monetariamente e juros de mora”. “V – DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que se digne a: (...) g) Por 

fim, requer o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos do novo 

reenquadramento da Classe B, Nível 2 (com a correção no 1/3 de férias e 

13º salário) por consequência o pagamento desde a data da ilegalidade 

cometida pelo agente coator com correção dos valores desde a data em 

que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais.” (destaquei) 

Como se observa, visando o presente writ o enquadramento da impetrante 

à Classe B, Nível 2, com os consequentes reflexos sobre férias, terço 

constitucional e décimo terceiro, não há que se falar que tal pretensão 

deva ser buscada em ação de cobrança, não sendo correto, desse modo, 

afirmar ser inadequada a via eleita. Respeitante ao sustentado argumento 

de que a impetrante é carecedora da ação por não ter sido exaurida a via 

recursal administrativa, que, no entender da autoridade coatora, veda a 

concessão da segurança, nos termos do art. 5º, I, da Lei n, 12.016/2009, 

cumpre assinalar que, segundo se observa dos documentos carreados 

com a peça primeira, principalmente o de fl. 25, o requerimento 

administrativo com vistas à progressão funcional da impetrante foi 

protocolizado em 30 de maio de 2014 e até a data do ajuizamento da 

presente ação (20.4.2017) não havia sido analisado pela Administração 

Pública, assim perdurando até a presente data, há mais de 3 anos, 

portanto. Respeitante à assertiva de que quando da protocolização do 

requerimento administrativo a impetrante não fazia jus à pretensão, uma 

vez que o seu direito à progressão funcional ocorreu em 3.4.2017, cumpre 

salientar que, a despeito dessa verdade, esse fato por si só não exime a 

Administração Pública de se pronunciar acerca do pleito o prazo legal, já 

que a impetrante não poderá aguardar, ad eternum, por decisão 

administrativa para que possa aviar os recursos correspondentes para, 

só após, impetrar mandado de segurança, já que extrapolado, em muito, a 

duração razoável do processo assegurada na Constituição Federal (art. 

5º, LXXVIII), bem como na Lei Estadual n. 7.692/2002, que prevê o prazo 

de 120 dias para análise de requerimentos de qualquer espécie pela 

Administração Pública, in verbis: “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação. (...)”. Sem destaque no original. “Art. 37. O 

prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie 

apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e 

vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. § 1° Ultrapassado o 

prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o 

requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário”. 

(Lei Estadual n. 7.692/2002 – sem destaque no original). Também nesse 

sentido, a jurisprudência mato-grossense: “REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - ART. 5º, LXXIII, DA CF - SENTENÇA 

RATIFICADA. A demora injustificada da Administração pública na 

apreciação do pedido administrativo configura desrespeito garantia 

constitucional, insculpida no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, 

que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável 

duração do processo.” (TJMT – ReeNec 93873/2014, Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

20.10.2015, p. DJe 29.10.2015 – sem destaque no original). Como se 

observa, a omissão da Administração Pública em apreciar requerimento 

administrativo de progressão funcional, em prazo razoável, configura ato 

ilegal e fere direito líquido e certo a ser amparado por mandado de 

segurança. Logo, não há que se falar em ausência de causa de pedir a 

justificar a pretendida extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, cumpre salientar que a 

questão a ser enfrentada no presente mandamus reside na aferição do 

apontado direito da impetrante de obter a progressão na carreira de 

professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como auxiliar 

de serviços gerais, sob a forma de promoção nas classes, e, por 

consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, tendo em vista a verificação do interstício de 3 (três) anos 

previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. O 

invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas 

de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
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planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional dar-se-á por 

promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 

19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova 

habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) 

anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá 

de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de 

efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do servidor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, a 

impetrante se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto 

no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção 

automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas 

vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de 

avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão 

funcional almejada. A impetrante está com razão, ante a verificação de 

que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 

1º, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe 

da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de 

avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de 

serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito 

da clara demonstração dos requisitos objetivos e subjetivos, consistentes 

no fator tempo de serviço e na graduação, assim verificado na 

documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao mesmo tempo em 

que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais 

sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por 

óbvio, o exame da qualificação em instituições credenciadas – aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido expresso de 

promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de progressão 

funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como demonstrado 

que não houve regular processo de avaliação por parte da Administração 

Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa providência, não se 

podendo cobrar dos administrados que produzam prova negativa ou 

impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a ausência de 

avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora contrariada pela 

autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os autos o processo 

de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. Tem-se, assim, no 

caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao princípio 

constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração Pública, 

nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme ensinamentos 

doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública não há 

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 

fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.” 

(Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros 

Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da legalidade é o da 

completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão-somente 

obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos 

os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 

República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, 

reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo 

Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito 

brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) Cabe anotar 

que tais lições tornam evidente o entendimento de que, justamente por 

dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração 

Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, da Lei 

Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a 

lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 
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denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. O Superior Tribunal de Justiça vem 

decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da 

Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, 

como se vê a seguir, mutatis mutandis: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 

17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO 

DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de 

reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III 

da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o 

interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei 

Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito 

líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não 

comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da 

prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se 

que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) 

meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 

6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo 

exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após 

a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da 

Secretaria da Fazenda. 4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação 

é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo 

possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, 

o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, 

de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da 

imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a 

obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em 

que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. 

Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o 

procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da 

Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de 

atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade 

impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora 

recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho 

dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão. 8. 

(...) 9. Recurso Ordinário provido.” (STJ – RMS 53.884/GO, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017 – destaquei 

e sublinhei) O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve a 

oportunidade de decidir matéria idêntica, como se vê mais adiante, na 

ementa do julgado: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE 

ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – INCIDENCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – 

RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDO. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, 

garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de 

ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão 

administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido 

ao almejado benefício. (...) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E 

CARREIRAS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – 

DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – CJUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tendo a servidora 

provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal, e, privilegiando o 

direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve ser enquadrada 

pela Lei Municipal nº 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem 

qualquer prejuízo. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 26.10.2017 – destaquei) Resta, pois, examinar 

os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações 

prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto 

e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo anotar que 

a impetrante Antonia Auxiliadora de Campos faz jus ao deferimento do 

pedido, uma vez que ingressou nos quadros do serviço público por meio 

de concurso público, em 3.4.2014, alcançando, assim, em 3.4.2017, 3 

anos de serviços prestados, anterior, portanto, ao ajuizamento da ação 

(20.4.2017), o que recomenda o seu enquadramento na Classe B, Nível 2, 

conforme Anexo IV da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 3.797/2012. Com a comprovação do necessário tempo de 

serviço público, sem qualquer contrariedade por parte da autoridade 

impetrada, a não ser quanto à efetiva data do enquadramento, conforme 

exposto acima, resulta inequívoco o direito líquido e certo da impetrante de 

ser promovida às classes superiores, diretamente àquelas 

correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem 

necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, 

vez que não pode ser prejudicada por causa da omissão da 

Administração Pública, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei Municipal n. 

3.797/2012. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder a 

segurança à impetrante Antonia Auxiliadora de Campos, ordenando que o 

impetrado proceda à progressão funcional da servidora, promovendo-a da 

Classe A, Nível 1, para Classe B, Nível 2, a partir de 3.4.2017, sem prejuízo 

de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Leis ns. 7.397/2000 e 4.007/2014, a partir do trânsito em 

julgado, conforme dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 

12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, 

também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre 

férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) 

ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem 

acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97 no que se refere a ela, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser 

atualizados pelo referido índice. Deixo de condenar o impetrado nas 

custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com 

fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 12.016, de 7.8.09. Em 

seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remeta-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da 

sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo 

decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007714-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SUZANA SOARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando as partes para que manifestem sobre o 

laudo pericial no prazo de dez dias. Várzea Grande, 22 de fevereiro de 

2018. Emerson Botelho de Campos Gestor Judicial

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000220-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0010444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000220-02.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MICHELLE 

GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos. Ante a necessidade 

de readequação da pauta, redesigno a audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 6/3/2018, às 14h30min para oitiva das 

testemunhas arroladas pelas partes. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias aportarem aos autos o rol de testemunhas com as 

seguintes qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do 

Cadastro de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da 

residência e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 450 do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que 

eventual substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os 

preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo 

Civil (“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a 

parte só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, 

não estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, 

não for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do 

CPC, o advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da 

referida audiência, que, em caso de informação, o advogado 

compromete-se em levar a testemunha à audiência e sua ausência 

presume desistência, ao passo que, em caso de intimação, esta deverá 

ser feita por por carta com aviso de recebimento e posteriormente juntada 

com até 3 (três) dias da data da audiência. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000220-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0010444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000220-02.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MICHELLE 

GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos. Ante a necessidade 

de readequação da pauta, redesigno a audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 6/3/2018, às 14h30min para oitiva das 

testemunhas arroladas pelas partes. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias aportarem aos autos o rol de testemunhas com as 

seguintes qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do 

Cadastro de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da 

residência e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 450 do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que 

eventual substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os 

preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo 

Civil (“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a 

parte só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, 

não estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, 

não for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do 

CPC, o advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da 

referida audiência, que, em caso de informação, o advogado 

compromete-se em levar a testemunha à audiência e sua ausência 

presume desistência, ao passo que, em caso de intimação, esta deverá 

ser feita por por carta com aviso de recebimento e posteriormente juntada 

com até 3 (três) dias da data da audiência. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007665-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESIANE CECILIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO 

VÁRZEA GRANDE , 22 de fevereiro de 2018. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1007665-71.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 1.472,53 

ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - MT0009870A 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) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001144-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001144-76.2018.8.11.0002 AUTOR: OTAVIANO OLIVEIRA 

DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Entendo 

prudente postergar a apreciação da liminar formulada na inicial, para após 

a triangularização processual. Cite-se o Requerido, para querendo, 

responder a presente ação no prazo legal (artigos 297 e 188 do CPC). 

Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Requerente, na forma e para os efeitos dos artigos 285, 319 e 320, II, do 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Requerido, com ou sem 

juntada de documentos, abra-se vista ao Requerente, para querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001184-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEY BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 
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Processo: 1001184-58.2018.8.11.0002 REQUERENTE: RODINEY BRAGA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Cite-se a Autarquia/requerida para, querendo, responder à ação no prazo 

legal, com as observâncias e advertências legais. Apresentada a 

contestação e alegando-se nesta qualquer das hipóteses previstas no art. 

337 do NCPC, à parte autora para impugná-la no prazo de 15 dias (art. 351 

e 352 do NCPC). Diante da manifestação expressa da parte autora de não 

estar em condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 

Expeça-se o necessário. Int.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007271-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS FREIRE PARENTE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto no Provimento 

nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da 

parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada 

mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002908-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FABIANO MODENA MARTIN (EXECUTADO)

 

FINALIDADE : INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da 

parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada 

mais 22 de fevereiro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003754-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RAMALHO PEDREIRA REIS (EXECUTADO)

REI INSTALACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ROBERTO DE OLIVEIRA REIS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE : INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da 

parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada 

mais 22 de fevereiro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003867-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI - ME (EXECUTADO)

CAMILA FRANCIELI NUNES BISSOLI (EXECUTADO)

 

Finalidade : INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da 

parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada 

mais 22 de fevereiro de 2018 NELSON DE OLIVEIRA

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001062-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE REGINA MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001062-45.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: GISLAINE REGINA 

MENDONCA Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes ou 

comprove o recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001081-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE MANDACARI SILVA (EXECUTADO)

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001081-51.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, IVETE 

MANDACARI SILVA Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados 

aos autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes ou 

comprove o recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001086-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001086-73.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME, EDMAR JOSE 

DA SILVA Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados aos autos, 

verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes ou 

comprove o recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009269-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSI ASTOLFO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009269-67.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: SUSI ASTOLFO Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Quanto ao valor da causa, verifico que 

a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor 

a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 

11. Dessa maneira, considerando que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 10.385,49 

(dez mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), 

que corresponde ao valor do débito, conforme se verifica na planilha de 

cálculo constante da exordial. 12. RETIFIQUE-SE, a secretaria, o valor da 

causa junto ao registro do feito. 13. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 14. Expeça-se o necessário. 15. Intime-se. 16. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005803-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EIZA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VILMAR FERREIRA COSTA OAB - MT19768-O (ADVOGADO)

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005803-02.2016.8.11.0002 REQUERENTE: EIZA MARIA DE 

OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos 

Morais e Antecipação de Tutela, promovida por ELZA MARIA DE OLIVEIRA 

E SILVA, em face de BANCO BMG S/A, partes devidamente qualificadas 

nos autos. 2. Aduz, a requerente, que é funcionária pública aposentada e 

que firmou com o requerido três empréstimos consignados, na modalidade 

cartão de crédito, sendo em fevereiro de 2013, no valor de R$ 3.333,00 

(três mil trezentos e trinta e três reais), em 12/03/2013 no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) e em 02/09/2013 no valor de R$ 1.827,00 (mil 

oitocentos e vinte e sete reais). 3. Assim, em fevereiro de 2013 começou 

a ser descontado em seu salário o valor de R$ 196,91 (cento e noventa e 

seis reais), que a requerente creu ser o pagamento das parcelas do 

empréstimo consignado. 4. Todavia, alega que fora surpreendida com o 

recebimento de uma fatura do cartão de crédito com um saldo devedor. 5. 

Dessa forma, aduz que em junho de 2016 começou a questionar os 

valores consignados em seu holerite, visto que as parcelas ainda estavam 

sendo descontadas, sendo que solicitou empréstimo com reposição em 

apenas 36 (trinta e seis) meses, ocasião em que, fora informada pela 

requerida que a operação fora liberada com “saque” no cartão de crédito 

e que ficara sem entender, uma vez que nunca tivera a posse do cartão. 

6. Por conta disso, abriu um procedimento administrativo no PROCON, para 

solicitar cópias dos contratos e extratos das faturas do cartão de crédito, 

momento em que, a instituição financeira teria apresentado um Termo de 

Adesão sem relação com a operação, apócrifa e omitindo informações 

básicas do negócio firmado. 7. Assim sendo, pugna pela tutela de 

urgência antecipada para a suspensão do desconto em folha a titulo 

cartão credito consignado e abstenção de inserir nome da requerente nos 

órgãos de proteção ao credito. 8. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 9. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual 

c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e Antecipação de Tutela, 

promovida por ELZA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA, em face de BANCO 

BMG S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, conforme relatório 

acima. 10. Para a concessão da tutela de urgência antecipada, é 

necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. 11. A probabilidade do direito 

pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade 

em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. 12. 

No caso dos autos, verifico que estão presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito invocado. 13. Explico. Após análise 

dos documentos colacionados aos autos, verifica-se no contrato de 

adesão AA1164037187, que o contrato possui vários campos incompletos 

ou zerados, não havendo discriminação da quantidade de parcelas, data 

do primeiro vencimento, data do último vencimento, nem, tampouco, o valor 

da parcela que o consumidor deverá arcar, não sendo possível saber a 

data em que o contrato se encerra. 14. Quanto ao perigo de dano, a 

manutenção dos descontos trará prejuízos irreparáveis à parte autora, 

que decorre do fato de os valores descontados serem de natureza 

alimentar. 15. Em uma primeira abordagem, não se pode esquecer que se 

está diante de um juízo provisório, liminar, e que por isso mesmo somente 

quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda 

que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o 

magistrado deferir a pretensão antecipatória. 16. Neste esteio, diante da 

presença da “probabilidade do direito” e ainda do “perigo de dano”, 
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necessários à tutela de urgência, é de ser deferida a liminar. 17. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada para determinar à parte requerida que se abstenha de 

continuar fazendo descontos na folha de pagamento do Autor, referentes 

aos contratos discutidos, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária, 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 18. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335), 19. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 20. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 24/04/2018, às 14h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

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

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 21. 

Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, 

deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, 

§5º, CPC). 22. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 23. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 24. 

Encaminhe-se cópia desta decisão à Secretaria de Estado de Gestão 

(SEGES), vez que é o órgão competente para implementar tais decisões 

judiciais. 25. Intimem-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001124-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA BRANDAO DE SIQUEIRA MARQUES - ME - ME (EXECUTADO)

ANDREIA BRANDAO DE SIQUEIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001124-85.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ANDREIA BRANDAO DE SIQUEIRA MARQUES - ME - 

ME, ANDREIA BRANDAO DE SIQUEIRA MARQUES Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000663-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000663-16.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MARCELO RODRIGUES 

BAENA CASTILLO Vistos. 1. Expeça-se mandado para pagamento do 

valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, do Código de 

Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no importe de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando 

que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas processuais 

(CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré 

oferecer embargos à ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000811-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL NOERI ALBERTI FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000811-27.2018.8.11.0002 REQUERENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO REQUERIDO: JOEL NOERI ALBERTI FILHO Vistos. 1. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e 

homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE ABREU PERIS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000894-43.2018.8.11.0002 AUTOR: BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RÉU: APARECIDA DE ABREU 

PERIS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo autor em 

desfavor do requerido, visando o recebimento da quantia informada na 

exordial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000976-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TOMIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO (REQUERIDO)

WILSON REGINALDO TOMIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000976-74.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: TOMIO & CIA LTDA - ME, WILSON REGINALDO TOMIO, 

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000978-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE SOUZA COTRIM - EPP (REQUERIDO)

CRISTIANE DE SOUZA COTRIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000978-44.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: CRISTIANE DE SOUZA COTRIM - EPP, CRISTIANE DE 

SOUZA COTRIM Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000979-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERIDO)

ELAINE SENE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000979-29.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, ELAINE 

SENE DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001040-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001040-84.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: JOSE CARLOS MORAIS Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não fora juntado o comprovante de pagamento da 

custas processuais e taxa Judiciária, tão somente as guias, requisito 

necessário para análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001162-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS LUCAS DOS SANTOS SENE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001162-97.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: MATHEUS LUCAS DOS SANTOS SENE Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001163-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001163-82.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: LETICIA RIBEIRO DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 
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do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001186-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE ELIS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001186-28.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: NEIDE ELIS DE FIGUEIREDO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001188-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE MOURA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001188-95.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VANESSA 

CRISTINA DE MOURA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. .. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001189-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001189-80.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLAUDINEIA 

NEVES DE CRISTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001190-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001190-65.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO PAULO 

DOS REIS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001082-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001082-36.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME, EDMAR JOSE 

DA SILVA Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados aos autos, 

verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes ou 

comprove o recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001084-06.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

IVETE MANDACARI SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001084-06.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME, IVETE 

MANDACARI SILVA Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados 

aos autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes ou 

comprove o recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001088-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO ANDREY DE SOUZA CARDOSO (EXECUTADO)

PORTELLA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001088-43.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: PORTELLA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, 

FRANCO ANDREY DE SOUZA CARDOSO Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

recolha as custas pendentes ou comprove o recolhimento, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR CANDIDO VERISSIMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000904-87.2018.8.11.0002 AUTOR: SALVADOR CANDIDO 

VERISSIMO RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000851-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000851-09.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO Vistos. 1. Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, 

do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no 

importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas 

processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 

3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000774-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON (RÉU)

CIRANDINHA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

JESSIKA VIEIRA DE CASTRO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000774-97.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: CIRANDINHA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME, JESSIKA VIEIRA 

DE CASTRO, RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON Vistos. 1. Expeça-se 

mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze 

dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários 

advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 
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causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará 

isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que 

nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob 

pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 

701, §1º). 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008794-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACYR MARQUES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008794-14.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JOACYR MARQUES 

DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 2. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 3. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 24/04/2018, às 15h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

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

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 4. 

Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, 

deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, 

§5º, CPC). 5. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 6. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 7. 

Intimem-se 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009560-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO IVANOV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009560-67.2017.8.11.0002 REQUERENTE: DIEGO IVANOV 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato, 

promovida por DIEGO IVANOV, em face de BV FINANCEIRA S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que para a 

obtenção do veículo descrito nos autos, pactuou com o requerido um 

contrato para financiamento do bem. Todavia, alega que a instituição 

bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando ao 

consumidor despesas da própria operação bancária, sem anuência do 

consumidor. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido de tutela 

de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam 

declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do 

direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade 

do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Os documentos carreados pela parte autora não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 
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DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013)”. 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

26/04/2018, às 14h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

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

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. DEFIRO ao Autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 24. Intimem-se 

25. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006039-17.2017.8.11.0002 AUTOR: MARILZA DO ROSARIO 

BUENO DE ALMEIDA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional 

de Contrato, promovida por MARILZA DO ROSÁRIO BUENO DE ALMEIDA, 

em face de BC FINANCEIRA S/A CRÉDITO, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz que, para a obtenção do veículo descrito 

nos autos, pactuou com o requerido um contrato para financiamento do 

bem. Todavia, alega que a instituição bancária apresenta valor superior ao 

contratado, repassando ao consumidor despesas da própria operação 

bancária, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, assim, a presente 

demanda com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, e, no 

mérito, pede sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão 

dos valores considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima 

facie, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte 

autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento 

que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz 

de demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora não são suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte 

autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e 

lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do valor referente 

à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição financeira, de 

modo a demonstrar a inexistência de mora na relação contratual. Também 

não conseguiu demonstrar que a contestação da cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da 

presença dos requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar 

demonstrado um dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com 

efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em 

julgamento de recurso repetitivo, de que a discussão da dívida impede a 

negativação do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando 

presentes, ao menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor 

contestando a existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva 

demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação 

apenas de parte do débito, haja depósito do valor referente à parte tida 

por incontroversa ou a prestação de caução idônea ao prudente arbítrio 

do magistrado. 10. Neste sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - De acordo com orientação emanada 

do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, "a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. Ministra Nancy Andrighi - 

DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito das parcelas do contrato 

somente se justifica quando presentes os demais requisitos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-CV Nº 1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE 

MINAS - AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY 

MARTINS CAMILO. Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste 

entendimento, a autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da 

Corte Superior, mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o 

depósito das parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a 

recusa daquela em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a 

inexistência de mora. 12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito” – “Na hipótese do §2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. 13. Os 

pagamentos, segundo entendimentos atuais, devem ser feitos diretamente 

à instituição financeira, no tempo e modo contratados, sobretudo porque 

inexiste prova de qualquer recusa no recebimento, o que afasta, em 

princípio, o interesse na realização do depósito em juízo. 14. Nesse 

sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO 

INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DEPÓSITO 

DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDO - INDEFERIMENTO – 

INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, DO CPC - POSSIBILIDADE 

DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS 

- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A CONTESTAÇÃO SE FUNDAR 

EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA DO STJ E STF - AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Cível nº 

1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 24/07/2013)”. 
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15. A mera propositura da ação não tem força para descaracterizar a 

mora do devedor, porquanto se faz necessário que as alegações sejam 

apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para revelar a 

probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas são 

passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

26/04/2018, às 14h20min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

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

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. DEFIRO à Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 24. Intimem-se 

25. Às providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000314-13.2018.8.11.0002 AUTOR: DALVA DE JESUS PORTO 

RÉU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato, promovida por DALVA DE JESUS PORTO, em face de BANCO J. 

SAFRA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, a 

requerente, que para a obtenção do veículo descrito nos autos, pactuou 

com o requerido um contrato para financiamento do bem. Todavia, alega 

que a instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, 

repassando ao consumidor despesas da própria operação bancária, sem 

anuência do consumidor. 3. Propôs, assim, a presente demanda com 

pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede 

sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do 

direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade 

do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Os documentos carreados pela parte autora não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013)”. 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 
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pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

26/04/2018, às 14h40min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

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

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. DEFIRO à Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 24. Intimem-se 

25. Às providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006814-32.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: ADALBERTO JORGE ALBUES Vistos. 1. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 26/04/2018, às 

15h00min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento 

8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009149-24.2017.8.11.0002 AUTOR: CARLOS DOS SANTOS 

AMARO RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato, promovida por 

EDEVALDO VIEIRA DE MORAES, em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Aduz, o requerente, que pactuou com o requerido uma linha de crédito que 

totalizava a quantia de R$ R$ 3.761,64 (três mil setecentos e sessenta e 

um reais e sessenta e quatro centavos). Todavia, alega que a instituição 

bancária apresenta valor superior ao contratado, uma vez que, apesar 

dos inúmeros pagamentos ofertados, atualmente ainda há em aberto na 

instituição um débito no importe de cerca de R$6.067,12 (seis mil e 

sessenta e sete reais e doze centavos). 3. Propôs, assim, a presente 

demanda com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, e, no 

mérito, pede sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão 

dos valores considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima 

facie, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte 

autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento 

que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz 

de demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora não são suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte 

autora não juntou o comprovante de depósito do valor referente à parte 

tida por incontroversa, diretamente na instituição financeira ou mesmo a 

prova de recusa da requerida, requisito, este, imprescindível para a 

consignação em pagamento. 8. Em uma primeira abordagem, não se pode 

esquecer que se está diante de um juízo provisório, liminar, e que por isso 

mesmo somente quando exista prova suficiente a formar a convicção do 

Julgador, ainda que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, 

deve o magistrado deferir a pretensão antecipatória. 9. Também não 

conseguiu demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 10. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 11. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 210 de 212



prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 12. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas. 13. Ademais, verifico que as partes firmaram 

como forma de pagamento o débito automático, não sendo este momento 

processual adequado para alterar a forma de pagamento convencionada 

entre as partes. 14. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito” – “Na hipótese do §2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. 15. Os 

pagamentos, segundo entendimentos atuais, devem ser feitos diretamente 

à instituição financeira, no tempo e modo contratados, sobretudo porque 

inexiste prova de qualquer recusa no recebimento, o que afasta, em 

princípio, o interesse na realização do depósito em juízo. 16. Nesse 

sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO 

INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DEPÓSITO 

DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDO - INDEFERIMENTO – 

INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, DO CPC - POSSIBILIDADE 

DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS 

- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A CONTESTAÇÃO SE FUNDAR 

EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA DO STJ E STF - AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Cível nº 

1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 24/07/2013)”. 

17. A mera propositura da ação não tem força para descaracterizar a 

mora do devedor, porquanto se faz necessário que as alegações sejam 

apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para revelar a 

probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas são 

passíveis de discussão. 18. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 19. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 20. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 21. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

24/04/2018, às 14h40min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 22. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

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

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 23. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 24. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 25. DEFIRO à Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 26. Intimem-se 

27. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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