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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1008923-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (AUTOR)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

SERVER PLACE LTDA - EPP (RÉU)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (RÉU)

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA OAB - MG140819 (ADVOGADO)

THIAGO BULHOES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE OAB - MG85146 

(ADVOGADO)

VICTOR LANZA MACIEL OAB - MG154800 (ADVOGADO)

LUCAS TADEU RIBEIRO PAIVA OAB - MG155658 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Processo eletrônico n. 1008923-96.2017.811.0041 Vistos. Recuperação 

Judicial da empresa Lucíula Calçados e Acessórios Eireli. Diante do 

noticiado pela recuperanda na petição de id. 11953685 defiro o pedido de 

cancelamento da assembleia-geral de credores outrora agendada, cujo 

ato não mais haverá de se realizar, em decorrência da ventilada 

informação de futuro peticionamento por parte da recuperanda quanto à 

sua autofalência. Em 05 dias úteis caberá à recuperanda formalizar a 

pretensão de convolação da recuperação judicial em falência, juntando os 

documentos pertinentes. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e 

conclusos. Diante da urgência do caso, dê-se ciência acerca desta 

decisão à administradora judicial e à peticionante pelo meio mais rápido 

possível, ficando aquela incumbida de publicizar aos credores e demais 

interessados os fatos trazidos por esta última. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1033320-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTÃO NO LOCAL DE ENDEREÇO DO REQUERENTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Pela MMa Juíza de Direito foi proferida 

a seguinte sentença em audiência realizada nesta data: “Vistos. LUIS 

CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO ajuizou a presente ação de 

reintegração de posse com pedido liminar em face de INVASOR E/OU 

INVASORES que se encontrarem nos lotes rurais 28 e 29 da linha 17 e 

lotes 10, 11 e 12 da linha 16, do local denominado Cinturão Verde, Pedra 

90, nesta Capital, sob o fundamento de ser o legítimo possuidor desde 

outubro de 2004 através de contrato de compra e venda. Aduziu que o 

loteamento é fruto de um projeto do Governo do Estado de Mato Grosso, 

cuja área ainda não possui registro imobiliário em razão de ainda estar em 

fase de titulação definitiva no Intermat. Informou que há dois anos realizou 

contrato de comodato dos referidos lotes com o Sr. Alex Sandro Mesavila 

quando em 20/09/2017 foi comunicado pelo comodatário de que teria sido 

retirado da área por prestadores de serviços do Sr. Juca do Guaraná. 

Sustentou que decorrido alguns dias do esbulho foi fixado no imóvel em 

questão placas com informação de se tratar de Residencial Particular, 

denominado Terrenos, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a 

proteção de sua posse sobre os referidos. Com a inicial colacionou 

documentos. Recebida a ação, foi determinada a abertura de vista ao 

Ministério Público para manifestação (id. 10490779). Id. 10621338 o 

Ministério Público manifestou pela ausência de elementos que justifiquem a 

intervenção ministerial. Id. 10816174 foi designada audiência de 

justificação do alegado e determinada a citação e intimação do réu e/ou 

réus encontrados nos lotes em questão. Id. 11418219 Nicassio Jose 

Barbosa junta procuração nos autos (id. 11418248), acompanhado de 

documentos pessoais (id. 11418255). Id. 11421942 certidão do oficial de 

justiça informando ter encontrado nos lotes em questão Sr. Nicassio José 

Barbosa, o qual foi citado e intimado conforme determinado. Na data 

designada para a audiência de justificação, 22/02/2017, as partes 

pleitearam pela suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias a fim 

de tentarem entabular um acordo, o que foi deferido e designada nova 

data para a audiência para esta data (id. 11454912). Id. 11800023 as 

partes noticiaram terem acordado acerca do litígio em questão, 

acompanhado dos termos do acordo, devidamente assinado (id. 

11800097), acompanhado de documentos (id. 11800141, pág. 01/03 e id. 

11800171, pág. 01/02 e id. 11800153, pág. 01/04 e id. 11800187, pág 

01/05). Síntese necessária. Fundamento. Decido. Nos termos do art. 840 

do Código Civil é lícito às partes transacionarem para por fim a demanda 

em qualquer fase processual. No entanto, para a homologação da 

transação extrajudicial efetuada entre as partes, o juiz deve analisar a 

presença dos requisitos dispostos no art. 104 do Código Civil. O art. 107 

do mesmo códex, por sua vez, dispõe: Art. 107. A validade da declaração 

de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 

expressamente a exigir. No que diz respeito à forma prescrita em lei, 

dispõe a segunda parte do art. 842 da lei adjetiva: Art. 842. A transação 

far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por 

instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos 

contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos 

autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. No presente 

caso, a transação se deu com observância dos requisitos acima, sendo 
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que as partes são maiores, capazes e estão devidamente acompanhadas 

de seus procuradores. Isto posto, com base no art. 840 do Código Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo entabulado entre as partes, que passa a fazer parte 

integrante desta decisão e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III do CPC. 

Honorários e custas, conforme acordado. Os presentes saem intimados 

desta decisão. Transitado em julgado, arquive-se após as baixas e 

providências necessárias”.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004690-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL RUBI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO)

LEONARDO MAIA MACEDO OAB - MT20000/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIVALDO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004690-22.2018.8.11.0041 

AUTOR: RESIDENCIAL RUBI RÉU: ODIVALDO DOS SANTOS 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. 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: 1004535-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA NUNES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIR NERI DA CRUZ OAB - 442.632.361-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE 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: 1004535-19.2018.8.11.0041 

AUTOR: DAMIANA NUNES DA CRUZ REPRESENTANTE: ADAIR NERI DA 

CRUZ RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos. Processo distribuído no âmbito do 

plantão judicial, no qual foi deferida a Tutela de Urgência requerida pela 

parte autora, com a ulterior redistribuição para este Juízo. Desta feita, em 

observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 15.05.2018, 

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, 

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. Por fim, sem prejuízo da audiência designada, 

intime-se a parte autora para trazer aos autos os documentos pessoais 

(id. 1190689 pág. 02/03) de modo legível, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004661-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CRISTINA ALVES FRANCO DE OLIVEIRA (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: 1004661-69.2018.8.11.0041 

AUTOR: BARBARA CRISTINA ALVES FRANCO DE OLIVEIRA 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 11:45 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 06 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: 1004669-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN VILLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004669-46.2018.8.11.0041 

AUTOR: CONDOMINIO GARDEN VILLE RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
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Processo Número: 1004736-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO YUZO MISAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004736-11.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FLAVIO YUZO MISAWA Vistos. Trata-se de Ação de 

Retificação de Registro Civil para Aditamento de Patronímico Materno 

proposta por FLAVIO YUZO MISAWA. 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. Intime-se o Ministério Público para, 

querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do 

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

Despacho 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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1010711-48.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: THALES HENRIQUE DOS SANTOS CAMILOTTI EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte 

devedora compareceu aos autos (id. 9987825 pág. 01/04), informando o 

cumprimento da condenação imposta pela sentença. Instada, a parte 

credora manifestou sua discordância com o valor depositado, aduzindo 

que o valor pago pela devedora é menor que o valor atualizado do crédito, 

ao que requer o levantamento do valor incontroverso, bem como a 

intimação da devedora para a complementação do salto remanescente (id. 

11938250 pág. 01/02). É o relatório. Decido. Defiro o levantamento do valor 

incontroverso depositado judicialmente pela executada (id. 11733544 pág. 

01/03), devendo ser expedido o competente alvará, conforme requerido 

(id. 11938250 pág. 01), que possui poderes para tanto (id. 5899639 pág. 

01). Sem prejuízo, INTIME-SE a executada, através de seu patrono (NCPC, 

513, § 2º, I), para cumprimento da obrigação do saldo remanescente (id. 

11938250), querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, 523), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), de acordo com o § 1º do 

art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários 

recairão somente sobre o saldo remanescente (NCPC, 523, § 2º). Por fim, 

se a parte devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do § 3º do art. 523 do NCPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, sua 

impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do NCPC. 

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025968-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MAES PENIEL ELSHADAY (EXECUTADO)

RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025968-16.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO EXECUTADO: ASSOCIACAO DE 

MAES PENIEL ELSHADAY, RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA Vistos. Este 

magistrado já se declarou suspeito no feito em tela, conforme decisão (id. 

9648063 pág. 01/02) e despacho (id. 11905685). Assim sendo, remeta-se 

ao substituto legal. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037634-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANTOS DA COSTA ARRUDA (AUTOR)

I. D. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

MARIA ALICE MALHEIROS OAB - MT22773/O (ADVOGADO)

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037634-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: IASMIN DA COSTA FERREIRA, ANDREIA SANTOS DA COSTA 

ARRUDA RÉU: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Mantenho a decisão 

recorrida por seus próprios fundamentos. Consigno que a agravante 

cumpriu, tempestivamente, com o disposto no artigo 1.018 do Novo Código 

de Processo Civil, conforme certidão de id 11833442. A informação acima 

foi devidamente prestada a eminente Desa. Maria Helena G. Póvoas, 

relatora do Agravo de Instrumento n. 1001321-46.2018.8.11.0000, em 

trâmite perante a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do Ofício n. 16/2018/GAB, 

expedido nesta data. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025743-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO GILIOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGINA BENEDITA SANTANA (EXECUTADO)

ADAIR JOSE VITAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025743-93.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CAIO GILIOLI EXECUTADO: ADAIR JOSE VITAL, JORGINA 

BENEDITA SANTANA Vistos. Defiro a penhora pleiteada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

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):
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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. A parte devedora compareceu 

aos autos (id. 10996841 pág. 01/03, 10996845, 10996855 e 10996865), 

informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença. Instada, 

a parte credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado 

espontaneamente, requerendo o seu levantamento (id. 11514696). 

Versando sobre direito/interesse de menor, o parquet manifestou-se 

favoravelmente ao pedido (id. 11893326). 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. 11514696 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 6757355 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036664-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSNAIL WILLIAN DE OLIVEIRA (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 DESPACHO Numero do Processo: 1036664-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSNAIL WILLIAN DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante da juntada do 

comprovante do prévio requerimento administrativo, recebo a inicial. Torno 

sem efeito a certidão (id. 11718616). Concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do NCPC. Designo o dia 23.05.2018, às 09h45 para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da Central de 1º 

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

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

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

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

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

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

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

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

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

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

10, NCPC). Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013877-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. R. P. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZY MARA ROLLOFF OAB - 034.461.759-97 (REPRESENTANTE)

SUZY MARA ROLLOFF OAB - PR80069 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO BEZERRA FILHO (DEPRECADO)

 

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. 7982433 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1025101-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON SILVA NUNES (REQUERIDO)

 

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, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s) – Citação da Parte Requerida. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032403-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES TOSTA FERREIRA (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:

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, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033876-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DE RAMOS (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)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035482-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEROVEU MOREIRA OLIVEIRA 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)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035099-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ESTEVAM MIRANDA COMAR (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)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 
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para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034508-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035019-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GONCALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ OAB - MT0014472A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-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 AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002774-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHERINE MARIE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002774-50.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: KATHERINE MARIE TAVARES DA SILVA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos. KATHERINE MARIE TAVARES DA SILVA 

ajuizou a presente “AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA COM 

PEDIDO DE LIMINAR” em face de IUNI EDUCACIONAL S/A, pretendendo, 

liminarmente, a exclusão do seu nome de cadastros restritivos de crédito, 

sob pena de multa cominatória. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, concede-se à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido de 

concessão liminar de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC 

dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes 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] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, 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] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária elementos que evidenciassem que o contrato 

que deu ensejo à negativação do seu nome inexista ou esteja eivado de 

alguma invalidade, porquanto, ninguém estuda em nome de terceiro, 

diferentemente das relações de consumo creditícias em que fraudadores 

utilizam-se do nome de terceiros para obterem vantagem pecuniária ilícita. 

Ou seja, não há prova pré-constituída inequívoca em relação às alegações 

vertidas, não sendo possível o deferimento da tutela provisória de 

urgência em sede de cognição sumaríssima realizada com base em juízo 

de possibilidade, porquanto as disposições legais aplicáveis à espécie 

exigem cognição sumária realizada com base em juízo de probabilidade 

(diante das provas já produzidas). Do mesmo modo, não foi possível 

verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em decorrência de 

conduta da parte ré que venha a ser eventualmente considerada abusiva 

ou ilícita será resolvido em perdas e danos. Assim, não preenchidos os 

pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada não 

comporta deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

15/05/2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação, que será 

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

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). 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 (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. [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] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004695-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004695-44.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: REGINA LUCIA CAMPOS LEITE REQUERIDO: ENERGISA 
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MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

pela autora em desfavor da ré, distribuída para este Juízo da 03ª Vara 

Cível. Não obstante, a parte autora refere ter ajuizado anteriormente a 

ação n. 1000307-98.2018.8.11.0041, distribuída para a 11ª Vara Cível da 

Capital. É o breve relato. Decido. A respeito da situação, os artigos 286 e 

288 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando 

se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver 

ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento. (...) 

Art. 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o 

erro ou compensará a falta de distribuição. Sobre o instituto da conexão, o 

artigo 55 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. É importante lembrar que o objetivo do instituto da conexão 

é evitar decisões conflitantes, de modo que, havendo a possibilidade de 

serem proferias decisões contraditórias, a conexão deve ser reconhecida 

para que as questões sejam julgadas simultaneamente. Os apontamentos 

discutidos nas ações são oriundos da mesma relação de consumo 

decorrente do contrato de prestação de serviço de fornecimento de 

energia elétrica havido entre as partes referente à UC n. 6/305610-8, 

sendo-lhes, portanto, comum a causa de pedir, qual seja, falha na medição 

do consumo de energia elétrica, além da possibilidade de risco de 

decisões conflitantes. Portanto, existem elementos suficientes para 

concluir que há conexão entre as ações, justificando-se a reunião dos 

seus respectivos processos. Nesse sentido: AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ENCARGOS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONEXÃO. 

APELO PROVIDO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (TJRS, Apelação 

Cível n. 70000117697, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, j. 27/10/1999). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AÇÃO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MESMO OBJETO. CONEXÃO. JUÍZO 

PREVENTO. 1. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for 

comum o objeto ou a causa de pedir. 2. Considera-se prevento o juiz que 

despachou em primeiro lugar, conforme artigo 106 do Código de Processo 

Civil. (TJMG, Conflito de Competência n. 1.0000.11.047106-7/000, 16ª 

Câmara Cível, Relator Des. Wagner Wilson, j. 15/2/2012). Registre-se, 

ainda, que, para determinar a prevenção (NCPC, 58), deve ser aplicado o 

disposto no artigo 59 do NCPC que estabelece: Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. No caso, a ação em 

trâmite perante a 11ª Vara Cível da Capital foi obviamente distribuída antes 

da presente ação. Assim, verificada a existência de conexão entre as 

ações em comento, há que se reconhecer a causa de modificação da 

competência, na pior das hipóteses, por conta do risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos dos artigos 55, caput, 

§ 1º, e 55, § 3º, do NCPC. Desta feita, DETERMINO a remessa destes 

autos ao Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, nos termos dos artigos 55, 

caput, §§ 1º e 3º, 58, 59, 286, incisos I e III, e 337, inciso VIII, do NCPC. Às 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004739-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLINDO PEREIRA DA SILVA OAB - 897.208.221-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004739-63.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE ADAO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE: 

CARLINDO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de Carta Precatória extraída de Ação Cominatória 

ajuizada pelo autor em face do réu, com a finalidade de citação e intimação 

deste. Nesse diapasão, à luz do Provimento n. 4/2008/CM e da Resolução 

n. 11/2017/TP, fixada a competência de órgão específico, este Juízo 

afigura-se absolutamente incompetente para o processamento da 

presente deprecata. Desta feita, DECLINO, de ofício, o cumprimento da 

presente deprecata a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

da Capital, nos termos do Provimento n. 4/2008/CM e da Resolução n. 

11/2017/TP do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e 

dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Novo Código de Processo 

Civil. Às providências. Redistribua-se, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004756-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILZA HERANI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYCIA MARIANA ANJOS DA LUZ OAB - MT21632/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004756-02.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: WILZA HERANI DE PAULA Vistos. Trata-se de Pedido de 

Alvará Judicial para levantamento de valores em decorrência de sucessão 

causa mortis, distribuída para esta Terceira Vara Cível. É o relato do 

necessário. Decido. Este procedimento voluntário foi ajuizado pelos 

herdeiros/sucessores do falecido, objetivando o levantamento perante a 

Caixa Econômica Federal dos valores deixados a título de FGTS e 

PIS/PASEP. No entanto, a competência para processar e julgar questões 

desta natureza é das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta 

Comarca. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ 

JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO - 

DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 

SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A 

matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado na 

Lei 6.858/80, se refere ao Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) 

e, pois, se encontra circunscrita à competência especializada da Vara de 

Sucessões e Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente 

para conhecer e julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores 

deixados pelo de cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. - 

Declarada a incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos 

atos decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, 

nos termos do § 2º, do artigo 113, do CPC/73. (TJMG, AI 

10024134296938001, Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 

4/8/2015, p. 7/8/2015). Portanto, estabelecida competência específica a 

determinado órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento do Pedido de Alvará decorrente de sucessão 

causa mortis. Desta feita, DECLINO, de ofício, o processamento e 

julgamento do presente feito a uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões da Capital, nos termos dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 

5º, do Código de Processo Civil de 2015. Às providências. Redistribua-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019088-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILYMARA FIALHO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

JOSE RAIMUNDO TRASNPORTES LTDA - ME (RÉU)

SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

ROSELI DE CASSIA ALVES OAB - SP276478 (ADVOGADO)

MARCOS SOUZA SANTOS OAB - SP138259 (ADVOGADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

KEILYMARA FIALHO DE SOUZA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019088-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: KEILYMARA FIALHO DE SOUZA RÉU: WHITE MARTINS GASES 

INDUSTRIAIS LTDA, ITAU SEGUROS S/A, JOSE RAIMUNDO 

TRASNPORTES LTDA - ME, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA Vistos e etc. Trata-se de 

Ação Indenizatória Via Procedimento Comum de Danos Materiais e 

Morais/Corporais Com Pedido de Preferência Legal promovida por S. S. F. 

D. J., menor, neste ato representada por sua genitora e também 

requerente KEILYMARA FIALHO DE SOUZA em face de WHITE MARTINS 

GASES DO NORTE S/A e OUTROS, todos devidamente qualificados nos 

autos. As partes noticiaram que entabularam acordo (id. 11858205 pág. 

01/03), requerendo a sua homologação (id. 11878382). Instado a 

manifestar por tratar de interesse de menor, o parquet manifestou 

favoravelmente a homologação do acordo, com a seguinte ressalva: “(...) 

o valor pertencente ao incapaz deverá ser depositado e permanecer na 

conta única judicial, até maioridade da mesma, ou, caso demonstre 

necessidade de levantamento, vantagem para o menor, e ainda, total 

incapacidade financeira da genitora, responsável pela manutenção da 

filha”. É o relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos legais. Assim, 

acolho a manifestação do parquet e HOMOLOGO o acordo firmado para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, 

“b” do CPC. Honorários advocatícios na forma pactuada. Dispensada o 

pagamento das custas, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade 

de justiça, bem como das custas remanescentes, se houver, nos termos 

do art. 90, § 3º, do CPC. 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: 1019662-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019662-31.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

Obrigatório DPVAT ajuizada por JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito no dia 19.05.2016, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Com a inicial (id. 8263753 pág. 01/21), 

vieram os documentos (ids. 8263845 pág. 01/05, 8263849 pág. 01/05, 

8263851 pág. 01/08, 8263855 pág. 01/11 e 8263856 pág. 01/04). Na 

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

10859943 pág. 01), não houve proposta de acordo. A ré ofertou 

contestação (id. 10766421 pág. 01/19), tendo a parte autora presentado 

impugnação (id. 11260603 pág. 01/21). O laudo médico pericial foi juntado 

(id. 10859943 pág. 03/04). A parte autora manifestou a sua concordância 

com o laudo pericial (id. 11260616 e 11902904). Instado a manifestar 

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

laudo ressaltando que deverá ser observado o percentual máximo 

indenizável ao membro afetado conforme a tabela anexa à Lei 6.194/74). É 

o relatório. Decido. 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 necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT na demanda. 

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 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 

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). 
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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. Dessa 

maneira, 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 19.05.2016. No caso, o 

boletim de ocorrência de trânsito nº 2016.175621 (id. 8263851 pág. 01/03), 

aliado ao laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar 

(id. 8263851 pág. 04/05), informando a solicitação/atendimento no dia 

19.05.2016, do paciente/autor por ser sido “vítima de acidente de trânsito”, 

comprovam que JOSÉ BENEDITO OLIVEIRA foi vítima de acidente de 

trânsito no dia 19.05.2016. A perícia médica judicial realizada (id. 

10859943 pág. 03/04), concluiu que José Benedito Oliveira apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta na estrutura pélvica 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 na estrutura pélvica, devendo ser 

calculada sobre o percentual máximo indenizável a cada membro afetado. 

Desse modo, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) corresponde ao 

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

desse valor, ou seja, R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte 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 do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026970-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (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: 1026970-21.2017.8.11.0041 

AUTOR: DINALVA COUTINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

Obrigatório DPVAT por Invalidez ajuizada por DINALVA COUTINHO em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando 
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que foi vítima de acidente de trânsito no dia 03.06.2017, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no montante de R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais). Com a inicial (id. 9679520 pág. 01/08), vieram 

os documentos (ids. 9679531 pág. 01/03, 9679551 pág. 01/05, 9679564 

pág. 01/07, 9679593 pág. 01/02 e 9679602 pág. 01/06). Na audiência de 

tentativa de conciliação realizada por meio da central (id. 10806935 pág. 

01), não houve proposta de acordo. A ré ofertou contestação (id. 

1153466 pág. 01/22), tendo a parte autora presentado impugnação (id. 

11217345 pág. 01/09). O laudo médico pericial foi juntado (id. 10806935 

pág. 03/04). A parte autora manifestou a sua concordância com o laudo 

pericial (id. 11546325). Instado a manifestar acerca do laudo, a requerida 

compareceu aos autos concordando com o laudo (id. 11757497). É o 

relatório. Decido. 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 necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT na demanda. 

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 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 

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. 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$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), em razão de acidente em que afirma ter sido vítima em 

03.06.2017. No caso, o boletim de ocorrência de trânsito nº 2017.186673 

(id. 9679564 pág. 01/05), aliado a requisição de exame de corpo de delito 

(id. 9679564 pág. 06/07), bem como a ficha clinica (id. 9679593 pág. 

01/02) datada do dia 03.06.2017 às 22:26 horas, informando o 

atendimento da paciente por ter sido “vítima de atropelamento por moto”, 

comprovam que DINALVA COUTINHO foi vítima de acidente de trânsito no 

dia 03.06.2017. A perícia médica judicial realizada (id. 10806935 pág. 

03/04), concluiu que Dinalva Coutinho apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta na estrutura crânio facial de residual repercussão 

avaliada em 10% (dez 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 crânio facial, devendo ser 

calculada sobre o percentual máximo indenizável a cada membro afetado. 

Desse modo, 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). 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 
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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 valor de 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022604-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIETY DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (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: 1022604-36.2017.8.11.0041 

AUTOR: VALDIETY DO NASCIMENTO SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez ajuizada por VALDIETY DO 

NASCIMENTO SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando que foi vítima de acidente de trânsito no dia 

25.03.2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Com 

a inicial (id. 9103551 pág. 01/08), vieram os documentos (ids. 9103555 

pág. 01/03, 9103561 pág. 01/05, 9103564 pág. 01/02, 9106343 pág. 01/08, 

9103569 pág. 01/06). Na audiência de tentativa de conciliação realizada 

por meio da central (id. 10456327 pág. 01), não houve proposta de 

acordo. A ré ofertou contestação (id. 10721747 pág. 01/25), tendo a parte 

autora presentado impugnação (id. 11041090 pág. 01/10). O laudo médico 

pericial foi juntado (id. 10456327 pág. 03/04). A parte autora manifestou a 

sua concordância com o laudo pericial (id. 11546626). Instado a 

manifestar acerca do laudo, a requerida compareceu aos autos 

concordando com o laudo (id. 11754833). É o relatório. Decido. 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 necessidade de inclusão da Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT na demanda. 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 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 

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. 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$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais), em razão de acidente em que afirma ter sido vítima em 

25.03.2017. No caso, o boletim de ocorrência de trânsito nº 2017.136286 

(id. 9103564 pág. 01/02), aliado a ficha clinica (id. 9103643 pág. 01/02) 

datada do dia 25.03.2017 às 04:03 horas, informando o atendimento da 
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paciente por ter sido “vítima de acidente automobilístico”, comprovam que 

VALDIETY DO NASCIMENTO SILVA foi vítima de acidente de trânsito no 

dia 25.03.2017. A perícia médica judicial realizada (id. 10456327 pág. 

03/04), concluiu que Valdiety do Nascimento Silva apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta no pé esquerdo 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 pé esquerdo, devendo ser calculada 

sobre o percentual máximo indenizável a cada membro afetado. Desse 

modo, 50% de R$ 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, contudo o autor faz jus a 75% 

desse valor, ou seja, R$ 5.062,50 (cinco mil 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 

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 valor de 

R$ 5.062,50 (cinco mil 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. 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: 1035911-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARCOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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 SENTENÇA 1035911-57.2017.8.11.0041 AUTOR: CELSO 

MARCOS SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de demanda proposta por CELSO MARCOS SILVA 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A , devidamente qualificado nos autos. O pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita foi indeferido pelas razões expostas na decisão do id. 

11386840, oportunidade em que foi determinada a intimação do autor para 

efetuar o recolhimento das custas , sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimada, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão (id. 

11945762) É o relatório. Decido. Intimada por seu advogado para dar 

prosseguimento ao feito, promovendo o recolhimento das custas 

judiciárias, eis que o seu pedido de assistência judiciária gratuita foi 

indeferido, a autora não atendeu ao chamado judicial, estando esta ação 

paralisada desde o seu nascedouro. Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos termos dos arts. 290 do Novo 

Código de Processo Civil. Conseqüentemente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

mesmo diploma legal. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 28 de fevereiro de 2018 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035996-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PABLO HENRIQUE ARTERO GAVIOLI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1035996-43.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIANE 

HERREIRA CUNHA RÉU: PABLO HENRIQUE ARTERO GAVIOLI Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança promovida por ELIANE 

HERREIRA CUNHA em desfavor de PABLO HENRIQUE ARTERO GAVIOLI. 

As partes se compuseram amigavelmente (id. 11945304), requerendo a 

homologação do acordo entabulado nos autos e a suspensão do feito. É o 

necessário relato. Decido. Ante o acordo entabulado as partes 

estabeleceram um parcelamento em 137 meses. Entendo, que o CPC 

autoriza a extinção do processo e a determinação de remessa dos autos 

para o arquivo com baixa, pois o art. 515, inciso III, do Código de Processo 

Civil, determina que é título executivo judicial “a decisão homologatória de 

autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. E assim, não haveria 

qualquer prejuízo para a requerente, pois em eventual inadimplemento 

existirá título executivo judicial. Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo 

firmado (id. 11945304) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão e 

JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma pactuada. Dê-se 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas 

de praxe, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito a 

requerimento de qualquer das partes, sem ônus, até o prazo final do 

cumprimento do acordo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 

de fevereiro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004274-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DE OLIVEIRA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004274-54.2018.8.11.0041 

AUTOR: ADAIR DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico a parte requerente não 

trouxe os documentos que comprovem o prévio requerimento 

administrativo. No que tange a necessidade de prévio requerimento 

administrativo, o novo entendimento jurisprudencial acerca da ação de 

cobrança relacionada ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados 

por Veículos Automotores/DPVAT exige o prévio requerimento 

administrativo ou recusa do pagamento securitário, como requisito formal e 

indispensável para configurar o interesse de agir do acidentado. O 

Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 631.240 

que teve repercussão geral reconhecida, de relatoria do eminente Ministro 

Luís Roberto Barroso, firmou entendimento de que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O Supremo tem reiteradamente 

decidido que o entendimento firmado no RE 631.240, tem aplicabilidade nas 

ações que versem sobre a cobrança de seguro obrigatório, conforme 

julgado nos recursos: RE 824712, RE 839355 e RE 839353. No presente 

caso, inexiste prova de que a indenização pleiteada pela parte requerente 

tenha sido negada pela Seguradora na via administrativa, visto não ter 

sido juntado nos autos a comprovação do requerimento administrativo do 

benefício pleiteado perante a seguradora/requerida. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, trazendo aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a 

recusa do pagamento, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito, nos termos do artigo 320 do CPC. 

Decorrido o prazo acima, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004342-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA SILVA RODRIGUES SANTOS (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004342-04.2018.8.11.0041 

AUTOR: CLEITON DA SILVA RODRIGUES SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 10h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004454-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA LOPES DA SILVA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004454-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: SIRLEIA LOPES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, em 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos documento que comprove a realização do prévio pedido 

administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do 

pagamento (art. 320 do CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004504-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004504-96.2018.8.11.0041 

AUTOR: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 14/05/2018, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004569-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004569-91.2018.8.11.0041 

AUTOR: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004384-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004384-53.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: PAULINA RODRIGUES REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 

11h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, 

VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003904-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GONCALO PADILHA DUARTE (EXEQUENTE)

L. C. P. D. (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)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003904-12.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: PEDRO GONCALO PADILHA DUARTE, LEANDRA 

CARVALHO PADILHA DUARTE EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
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apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022121-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IZABEL MONZILAR GOMES (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022121-40.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: ANA IZABEL MONZILAR GOMES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016178-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONYS JHUNIO DE AMORIM ALMEIDA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016178-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: JHONYS JHUNIO DE AMORIM ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 
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montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022707-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARNEIRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022707-43.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIANE CARNEIRO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 
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RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012400-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MARIA COELHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012400-30.2017.8.11.0041 

AUTOR: CINTIA MARIA COELHO DOS SANTOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Remetam-se os autos à Central de Conciliação 

para a juntada do laudo pericial. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014852-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN ANTONIO DE SOUSA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014852-13.2017.8.11.0041 

AUTOR: ERISVAN ANTONIO DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 
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Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029493-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: CATARINO REIS DOS SANTOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 
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magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ROGERIO GONCALVES VEIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029646-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROGERIO GONCALVES VEIGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 
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atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017628-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLIVEIRA SANTANA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017628-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: VALDIR OLIVEIRA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 
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vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014205-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FABIANE TEIXEIRA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014205-18.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA FABIANE TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intimem-se as partes para que manifestarem sobre o 

laudo pericial de Id nº 10849097, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021225-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NEVES DA SILVA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021225-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDERSON NEVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 
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definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004880-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE DAS GRACAS ALVES (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004880-19.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: IVONEIDE DAS GRACAS ALVES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019947-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEDINA PEIXOTO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019947-58.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: ALCEDINA PEIXOTO DA SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015661-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015661-03.2017.8.11.0041 

AUTOR: JEAN CARLOS DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 
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autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018892-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR MAGNO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018892-72.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: HEITOR MAGNO DE OLIVEIRA EXECUTADO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1019687-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BRITO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BRITO DE FREITAS OAB - MT18763/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019687-44.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FABIOLA BRITO DE FREITAS Intime-se a parte autora para 

que apresente a certidão atualizada cível e criminal, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022489-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO PADILHA MORAIS FILHO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022489-49.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: ADELINO PADILHA MORAIS FILHO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017167-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON MARTINS DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017167-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: GENILSON MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 
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do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013916-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CATELAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013916-85.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS CATELAO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Considerando a 

matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de 

julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, 

razão pela qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico 

apresentado pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré atraiu 

para si o ônus da prova, além do que requereu expressamente em 

contestação a produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela agravante, até 

porque poderá buscar o montante despendido com os honorários periciais 

da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o 

seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA 

DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE 

TRATA DO ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO 

DE PROVA NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS 

HONORÁRIOS PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, 

cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas 

processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, in casu 

levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em face da 

hipossuficiência da parte demandante importar na delonga desnecessária 

da solução da causa, o que atenta aos princípios da economia e 

celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga dinâmica da prova 

parte do pressuposto que o encargo probatório é regra de julgamento e, 

como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova essencial ao 

convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte 

hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto é, de ordem 

negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 
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do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013781-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO CELSO LEITE (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013781-73.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDRE RODRIGO CELSO LEITE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 
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montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012683-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS INACIO DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012683-53.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIAS INACIO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 
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do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031555-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALDO ROSA DE OLIVEIRA (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:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031555-19.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANALDO ROSA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 
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DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023492-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA MORAES (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023492-39.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: RAFAEL PEREIRA MORAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002449-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RAMOS DO NASCIMENTO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002449-12.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: LINDOMAR RAMOS DO NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006822-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE ALVES DA CRUZ (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006822-86.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: LEONE ALVES DA CRUZ EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000362-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI ANTONIO DE SOUZA GOMES (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000362-83.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: VALDERI ANTONIO DE SOUZA GOMES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013731-47.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GASPAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT0016214A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPORTE CLUBE (RÉU)

VALDIR MARTINS DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RILCHER ALMEIDA QUARESMA OAB - MG112538 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013731-47.2017.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS ALBERTO GASPAR RÉU: BOA ESPORTE CLUBE, 

VALDIR MARTINS DA SILVA Cumpra-se o despacho de Id. 6784916, 

citando o executado, via AR, no endereço indicado em Id. 11609949. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016414-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO TAVARES SANTANA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016414-91.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: CASSIO TAVARES SANTANA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015166-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX RAFAEL GONCALVES GIROLOMETTO (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015166-90.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: MAX RAFAEL GONCALVES GIROLOMETTO EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor 

para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015179-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROBERTO SARTORI SILVA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015179-89.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: ROBSON ROBERTO SARTORI SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015161-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DE SOUSA RODRIGUES (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015161-68.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: RAPHAEL DE SOUSA RODRIGUES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015904-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE AJALA SCHEROCK (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:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015904-78.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: WILLIAN DE AJALA SCHEROCK EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013767-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARIN DOS SANTOS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013767-26.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSE CLARIN DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008601-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO SOARES MALAQUIAS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008601-76.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ALEXSANDRO SOARES MALAQUIAS EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020805-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE SOUZA GOMES (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020805-89.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDILAINE SOUZA GOMES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004557-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004557-14.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS EXECUTADO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Intime-se o devedor para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026874-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIL DA CRUZ MACEDO (AUTOR)
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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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026874-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOCENIL DA CRUZ MACEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intimem-se as partes para se manifestarem acerca 

do laudo pericial de Id. 11473510, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015189-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERMITON DA SILVA 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:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015189-36.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: WERMITON DA SILVA FERREIRA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para 

que manifeste sobre a petição de Id nº 11750272/ 11750286, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017845-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RIBEIRO 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017845-63.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: VANESSA RIBEIRO DE SOUZA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009223-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EUGENIO 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1009223-58.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: BRUNO EUGENIO DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017830-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GABRIEL AFONSO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017830-94.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDER GABRIEL AFONSO DA SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para 

que manifeste sobre a petição de Id nº 11755744/ 11755760, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031388-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE SOUSA (AUTOR)

CLEITON VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREWS CRISLLEY DE CARVALHO REIS 06223880456 (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031388-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: GISELE DE SOUSA, CLEITON VIEIRA DA SILVA RÉU: ANDREWS 

CRISLLEY DE CARVALHO REIS 06223880456 Cite-se o requerido para 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, no endereço 

indicado em Id. 10896871. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031176-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ESTIGARRIBIA (RÉU)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031176-78.2017.8.11.0041 

AUTOR: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA RÉU: MARCELO 

ESTIGARRIBIA Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, no endereço indicado na exordial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031405-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RISEILE REZENDE DE MORAIS ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA ROSA OAB - MT16099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

DOUGLAS GONZALES (RÉU)

MARCIA REGINA S ABREU (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031405-38.2017.8.11.0041 

AUTOR: RISEILE REZENDE DE MORAIS ABREU RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA 

- ME, DOUGLAS GONZALES, MARCIA REGINA S ABREU Intime-se a parte 

autora para impugnar a contestação de Id. 11594865/11558253/10931009, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025434-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALVES SOBRINHO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025434-72.2017.8.11.0041 

AUTOR: MANOEL GONCALVES SOBRINHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial de Id. 10908639, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021267-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BORSATO BRAZ OAB - PR68303 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AUGUSTO WELTER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT0010579A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021267-12.2017.8.11.0041 

AUTOR: BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL RÉU: FRANCISCO AUGUSTO 

WELTER Intime-se a parte autora para que manifeste sobre a petição de Id 

nº 11768801, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002336-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE SALVADOR VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002336-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: DAYANNE SALVADOR VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que 

apresente cópia dos documentos pessoais legíveis e comprovante de 

residência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024491-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DE LIMA BARREIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024491-55.2017.8.11.0041 

AUTOR: ZENILDA DE LIMA BARREIROS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Tendo em vista que não há 

fundamento cabível para que não seja juntado o laudo pericial feita na 

audiência de conciliação, indefiro o pedido da autora no termo de 

audiência de Id. 9632038. Desta forma, remetam-se os autos à Central de 

Conciliação para a juntada do laudo pericial. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011311-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICOLAU BIZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011311-69.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE NICOLAU BIZERRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 
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realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015983-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAMIL MARQUES 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015983-57.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: ODAMIL MARQUES DA SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 
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interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026661-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO (EXECUTADO)

VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES CARNEIRO (EXECUTADO)

FABIO GIROTTO RIBEIRO (EXECUTADO)

FAUSTO GIROTTO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026661-97.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA EXECUTADO: 

FAUSTO GIROTTO RIBEIRO, RAQUEL FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO, 

FABIO GIROTTO RIBEIRO, VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES CARNEIRO 

Cite-se a executada Raquel Ferreira Guimarães Ribeiro para efetuar o 

pagamento do débito em 03 (três) dias, ou apresentar embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos endereços indicados em Id. 

11760805. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012721-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. S. R. (REQUERENTE)

I. M. R. D. S. J. (REQUERENTE)

ADRIANA LUCIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012721-65.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ADRIANA LUCIA DE SANTANA, TAHINY BRUNA SANTANA 

RIBEIRO, IGOR MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as 

hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I 

e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo 

médico apresentado pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré 

atraiu para si o ônus da prova, além do que requereu expressamente em 

contestação a produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela agravante, até 

porque poderá buscar o montante despendido com os honorários periciais 

da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o 

seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA 

DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE 

TRATA DO ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO 

DE PROVA NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS 

HONORÁRIOS PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, 

cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas 

processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, in casu 

levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em face da 

hipossuficiência da parte demandante importar na delonga desnecessária 

da solução da causa, o que atenta aos princípios da economia e 

celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga dinâmica da prova 

parte do pressuposto que o encargo probatório é regra de julgamento e, 

como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova essencial ao 

convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte 

hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto é, de ordem 

negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 
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trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036658-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIM PAO RESTAURANTE EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO JOBIM OAB - MT0006412A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036658-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME RÉU: SIM PAO 

RESTAURANTE EIRELI - ME Intimem-se as partes para se manifestarem 

acerca da petição de Id. 11856487, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011258-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON VALERIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

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:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011258-88.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLAYTON VALERIO DE ARAUJO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intimem-se as partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial de Id. 10807516, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025142-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

VIACAO JUINA LTDA - EPP (RÉU)

SERRA DOURADA TURISMO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025142-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: EMANUEL DE SOUZA LOPES RÉU: LUGAR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, VIACAO JUINA LTDA - EPP, SERRA DOURADA TURISMO 

LTDA - ME Certifique-se a Sra. Gestora se houve ou não contestação da 

Serra Dourada Turismo Ltda dentro do prazo legal. Após, intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

desejam produzir. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação 

das preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em 

audiência de instrução e julgamento, se for o caso. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027102-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1027102-78.2017.8.11.0041 

AUTOR: HENRIQUE RODRIGUES DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 
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é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007708-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DE SOUZA CERUTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007708-85.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: LETICIA DE SOUZA CERUTTI EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032999-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS BATISTA DE ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032999-87.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: REGIS BATISTA DE ALMEIDA DA CRUZ REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, no endereço indicado em Id. 11648950. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1024871-78.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CISCON FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024871-78.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA RÉU: EDMAR CISCON 

FONSECA Intime-se a parte autora para manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça de Id. 10883478, no prazo de 10 (dez) dias Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013302-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013302-80.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JANETE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA Intime-se a parte 

autora para manifestar sobre a o parecer de Id. 11660449, no prazo de 10 

(dez) dias Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008867-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRYAN CASTRILLON DO CARMO MACHADO (AUTOR)

EULER EMANOEL DO CARMO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO OAB - MT22602/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (RÉU)

AYRES DOS SANTOS NETO (RÉU)

NELSON DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008867-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: MIRYAN CASTRILLON DO CARMO MACHADO, EULER EMANOEL 

DO CARMO JUNIOR RÉU: SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA - ME, NELSON DOS SANTOS, AYRES DOS SANTOS NETO Indefiro o 

pedido de Id. 11590713. Solicito informações mediante convênio 

BACENJUD e RENAJUD visando à localização do endereço dos 

requeridos. Segue anexo o extrato. Manifeste-se a parte autora, no prazo 

de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015916-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MARY ANTONIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ZIGLIOTTO TERRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARCELO TERRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015916-58.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MARY ANTONIA EXECUTADO: ANDREIA 

ZIGLIOTTO TERRA DE ALMEIDA, MARCELO TERRA DE ALMEIDA Defiro o 

pedido feito junto ao ID n. 11009821/ 11042027 . Solicito informações 

mediante convênio BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em relação aos 

executados. Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, 

intime-se a parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, 

manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. No mais, expeça-se 

certidão de admissão da execução para averbação sob bens 

pertencentes a executada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029052-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAENG-ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. MACHADO & CARVALHO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1029052-25.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FAENG-ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 

- ME REQUERIDO: N. MACHADO & CARVALHO LTDA - ME Indefiro o 

pedido de Id. 11207772. Solicito informações mediante convênio 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD visando à localização do endereço dos 

requeridos. Segue anexo o extrato. Manifeste-se a parte autora, no prazo 

de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012292-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE CRISTINA CANHETTI MARINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012292-98.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: 

ADRIANE CRISTINA CANHETTI MARINHO Defiro o pedido feito junto ao ID n. 

11304916 . Solicito informações mediante convênio BACENJUD, RENAJUD 

e INFOJUD em relação aos executados. Segue anexo o protocolo e 

resposta, que em caso positivo, intime-se a parte executada para que 

oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 

854, §3º, do CPC. Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em 

igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017786-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMI FORMIGA MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017786-41.2017.8.11.0041 

AUTOR: TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME RÉU: SAMI 

FORMIGA MENDES Defiro o pedido feito junto ao ID n. 11301922 . Solicito 

informações mediante convênio BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em 
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relação aos executados. Segue anexo o protocolo e resposta, que em 

caso positivo, intime-se a parte executada para que oferte manifestação, 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em 

caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020357-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANE VITORASSI DE TOLEDO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020357-82.2017.8.11.0041 

AUTOR: TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME RÉU: ROZANE 

VITORASSI DE TOLEDO Defiro o pedido feito junto ao ID n. 11301992 . 

Solicito informações mediante convênio BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD 

em relação aos executados. Segue anexo o protocolo e resposta, que em 

caso positivo, intime-se a parte executada para que oferte manifestação, 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em 

caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016737-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LIMA PEREIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016737-62.2017.8.11.0041 

AUTOR: PATRICIA LIMA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do 

laudo pericial de Id. 11173125, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021379-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN ANTONIO DE SOUSA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021379-78.2017.8.11.0041 

AUTOR: ERISVAN ANTONIO DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 
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discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021883-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021883-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAO BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 
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avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024516-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FLORENCIO DA 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024516-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: JEFFERSON FLORENCIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 10h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015533-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROJETO ALUMINIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE FREITAS OAB - SP79550 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. MATOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015533-17.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: PROJETO ALUMINIO LTDA EXECUTADO: M. M. MATOS - ME 

Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 

03 (três) dias, ou apresentar embargos à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, no endereço indicado em Id. 11712043 . Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037351-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DOS REIS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037351-88.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUIS DOS REIS FERREIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 10h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 
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proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001139-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE GARCIA ZEFERINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001139-34.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP EXECUTADO: 

ROSIMEIRE GARCIA ZEFERINO 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) dias, 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 30% (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). 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000280-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIO DE ARRUDA ALVARENGA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000280-18.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOCELIO DE ARRUDA ALVARENGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 10h15 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002797-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (RÉU)

OLVEPAR ALIMENTOS S A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002797-93.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR RÉU: OLVEPAR S.A. - 

INDUSTRIA E COMERCIO, OLVEPAR ALIMENTOS S A A prova até aqui 

produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, 

não possui documentos com eficácia de título executivo. Assim, por 

reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a 

expedição de mandado para determinar que a parte demandada pague à 

parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento do valor) da execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

5º c. c. art. 916). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com 

fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034801-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRUNO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034801-23.2017.8.11.0041 

AUTOR: JEFERSON BRUNO DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 10h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 
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Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001344-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001344-63.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES RÉU: NISSAN DO BRASIL 

AUTOMOVEIS LTDA, SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 07/05/2018, às 08h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038386-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESAU SOUZA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI CERETTA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038386-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: ESAU SOUZA SILVA JUNIOR RÉU: GILNEI CERETTA A prova até 

aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no 

entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo. Assim, 

por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a 

expedição de mandado para determinar que a parte demandada pague à 

parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento do valor) da execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

5º c. c. art. 916). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com 

fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000861-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GALVAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES OAB - MT13659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIR BONFANTI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000861-33.2018.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL GALVAN RÉU: ITACIR BONFANTI Tendo em vista o 

descumprimento do pagamento da primeira parcela, revogo o deferimento 

do parcelamento das custas e taxas. Dessa forma, intime-se a parte 

autora para recolher integralmente as custas e taxas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001738-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001738-70.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EXECUTADO: AUTOPETRO 

CALIFORNIA LTDA 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 
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efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

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

30% (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). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016706-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DACIO RAIMILSON 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016706-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: DACIO RAIMILSON DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que manifeste 

sobre o laudo pericial de Id nº 11171888, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017567-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017567-62.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: ELIANE FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023157-83.2017.8.11.0041

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:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023157-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA, 

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA 

Considerando que a matéria debatida nos presentes autos é de 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário, motivo pelo qual 

determino sua redistribuição a uma das varas especializadas. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002531-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS MONTEIRO (REQUERENTE)

CAROLINE DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

BRUNA DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002531-09.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: IZAIAS MONTEIRO, BRUNA DA SILVA MONTEIRO, 

CAROLINE DA SILVA MONTEIRO REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO Dê-se 

vistas ao Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024140-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEJAN MARTINS GUSMAO (EXECUTADO)

HELIO GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11979755 e 

11979756, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028336-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL WELTER (EXEQUENTE)

DULCI MARIA MOESCH WELTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO HENRIQUE TECCHIO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 11979552 e 

11979554, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004533-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)
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RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004533-49.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A A Constituição da 

República assegura, dentre os Direitos e Garantias Fundamentais que: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” O art. 98 e ss do CPC estabelece 

normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, 

possuindo a seguinte redação: Art. 98. 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. Para fins de concessão do 

benefício, a pessoa jurídica deve comprovar a impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais. No caso dos autos, os elementos objetivos 

apresentados pela parte autora não permitem identificar um situação de 

hipossuficiência financeira, que impossibilite o recolhimento do valor das 

custas. Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do 

benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - 

Alegação de hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não 

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 

jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – 

MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – PERFIL ECONÔMICO E FINANCEIRO 

QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 

481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o 

deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídicaque comprove a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. Hipótese em que a 

empresa agravante não demonstrou encontrar-se em situação que 

caracterize hipótese de concessão do benefício à pessoa jurídica. (AI 

67196/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) No caso 

dos autos, em que pese à afirmação do estado de insuficiência financeira, 

tenho que não restam evidenciadas as condições para a concessão da 

gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004578-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004578-53.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A A Constituição da 

República assegura, dentre os Direitos e Garantias Fundamentais que: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” O art. 98 e ss do CPC estabelece 

normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, 

possuindo a seguinte redação: Art. 98. 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. Para fins de concessão do 

benefício, a pessoa jurídica deve comprovar a impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais. No caso dos autos, os elementos objetivos 

apresentados pela parte autora não permitem identificar um situação de 

hipossuficiência financeira, que impossibilite o recolhimento do valor das 

custas. Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do 

benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - 

Alegação de hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não 

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 

jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – 

MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – PERFIL ECONÔMICO E FINANCEIRO 

QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 

481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o 

deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídicaque comprove a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. Hipótese em que a 

empresa agravante não demonstrou encontrar-se em situação que 

caracterize hipótese de concessão do benefício à pessoa jurídica. (AI 

67196/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) No caso 

dos autos, em que pese à afirmação do estado de insuficiência financeira, 

tenho que não restam evidenciadas as condições para a concessão da 

gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009778-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA OLIVEIRA LUZIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA VIVIANE DA SILVA OAB - MT9465/O (ADVOGADO)

CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT18552/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Locatário do Imóvel Reivindicando (RÉU)

MONICA LINS REGINATO PEDRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1009778-75.2017.8.11.0041 

AUTOR: WILMA OLIVEIRA LUZIO RÉU: MONICA LINS REGINATO PEDRO, 

LOCATÁRIO DO IMÓVEL REIVINDICANDO Cuida-se de novo pedido de 

tutela de urgência formulado pela parte autora em sede de impugnação à 

contestação, visando a imissão de posse no imóvel noticiado na inicial. 

Não obstante a documentação encartada junto à impugnação 

demonstrando a propriedade da parte autora sobre o imóvel, conforme já 

ressaltado na decisão anterior, tal fato por si só não se mostra suficiente 

para atestar a injustiça da posse exercida pela parte demandada. 
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Também, não se visualiza, na espécie, pelo menos por ora, a urgência 

exigida para a concessão da tutela de urgência, isso porque a ré Mônica 

foi autorizada por seu esposo a morar no imóvel desde 2010, além de que 

o inventário e partilha foi expedida em 13/11/2012 (R-5-66.369), e somente 

agora a autora vem em juízo pleitear a imissão na posse. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE 

COISA ALHEIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. 

NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO AGRAVADA. O deferimento da tutela de urgência exige a 

presença dos requisitos elencados pelo art. 300 do novo Código de 

Processo Civil. No caso dos autos, embora se constate a probabilidade do 

direito alegado pela parte adversa, não se vislumbra o risco de dano, o 

que impede a concessão da liminar de imissão de posse em juízo de 

cognição sumária. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70075109009, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 14/12/2017) 

Consigno ainda que, na contestação possui alegação da ré Mônica 

afirmando que o seu falecido marido Germano e o esposo da autora, Sr. 

Antônio, eram sócios em uma série de negócios, sendo que após o 

falecimento do Sr. Germano ficou acordado verbalmente entre a requerida 

e o Sr. Antônio que seria realizada a transferência do imóvel para o seu 

nome, pois, em contrapartida abriria mão, em favor ao senhor Antônio Luiz 

Luzio, da porcentagem que cabia a ela e a seus filhos em outro imóvel. Ou 

seja, diante da controvérsia instalada será necessária a instrução 

processual para o desate da questão, sendo inviável neste momento o 

deferimento da tutela pleiteada pelas razões já expostas. ISTO POSTO, 

indefiro o novo pedido de tutela de urgência pelos mesmos fundamentos 

da decisão anterior. Por fim, considerando que esta ação foi distribuída 

primeira (29/03/2017), tornando este juízo prevento, oficie-se ao juízo da 

6ª Vara Cível solicitando a remessa dos autos de n. 

1015537-20.2017.8.11.0041 – Pje, em face da ocorrência de conexão. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004691-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004691-07.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante dos 

documentos juntados com a inicial, defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Intime-se o autor para emendar a inicial e apresentar documento em que 

conste dados da agência e conta do seu falecido genitor junto ao banco 

réu, no prazo de 15 dias. Em igual prazo deverá informar sobre a abertura 

de inventário. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032432-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIOGREI FERREIRA DE ASSUNCAO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032432-56.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Certifique 

o decurso do prazo para o oferecimento de defesa. Após, concluso para 

a apreciação do pedido do autor. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002320-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SEBASTIAO DO BONDESPACHO DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-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° 1002320-70.2018.8.11.0041 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 dos 03 últimos meses de seus extratos bancários. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020717-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ELINEI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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 impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023287-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA DE SOUSA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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 impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020639-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 
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vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder: (X) A intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025340-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BATISTA TOMAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025340-27.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 15/05/2018 às 10:00 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

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

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

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

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

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

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

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

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

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

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

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

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

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

todos. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020866-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO NOITE IZABEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON DE RONDON GONCALVES (RÉU)

 

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 se manifestar sobre correspondência 

devolvida ID 11971281, no prazo de cinco (05) dias. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1012433-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRICK DA SILVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAO DA SILVA (RÉU)

 

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 se manifestar sobre correspondência 

devolvida ID 11971436, no prazo de cinco (05) dias. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2018 MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003922-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO CARMINDO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA OAB - MT0009153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

ALEXANDRE MAGNO GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003922-96.2018.8.11.0041 DESPACHO Concedo o prazo 

de quinze dias para comprovação do recolhimento das custas judiciais. 

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000846-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO POR DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVALINA VINHAL SOUSA ROCHA (EXECUTADO)

GUILHERME APARECIDO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000846-64.2018.8.11.0041 DESPACHO Citem-se os 

devedores executados para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob 

pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002934-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PKDRAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PASCHOALINO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002934-75.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

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

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

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

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

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

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

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 
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do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003891-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003891-76.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro a 

prioridade na tramitação em razão da idade do autor. Designo audiência de 

conciliação para o dia 21/05/2018 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(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

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

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

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

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

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

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

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

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

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

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

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

todos. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003604-16.2018.8.11.0041

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:

LUDMILA PORTO PITON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003604-16.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

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

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

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

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

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

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

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002200-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002200-27.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

autora para emendar a sua inicial, em 15 (quinze) dias, devendo 

preencher os requisitos do artigo 319, II do CPC, informando o endereço 

eletrônico da ré. Em igual prazo, deverá comprovar o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037853-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA ESPINDOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Vistos etc. Intime a Requerente para que esclareça, em 15 (quinze) dias, 

se a Autora da ação é Rosalia Aparecida Duarte Taborda conforme 

consta na inicial, ou Marilene da Silva Espindola conforme consta no 

sistema PJE e nos documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1020881-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

BENEDITA BERNADETE FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

SEBASTIANA ROZINEI FERREIRA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

MARICELMA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

MARIA ADRIANA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para tomar ciência do 

Alvará de ID 1020881. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018 Thales Barboza 

Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037567-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DA LUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANTÔNIO ALVES PARAÍSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ EDITAL Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Tatiane Colombo 

Dados do Processo: Processo: 1037567-49.2017.8.11.0041 Valor causa: 

R$ 2.000,00 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) 

REQUERENTE: EUCLIDES DA LUZ SOUZA REQUERIDO: JOSÉ ANTÔNIO 

ALVES PARAÍSO e OUTRO (DESCONHECIDO) Finalidade: Citar o requerido 

desconhecido para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da 

ação de Busca e Apreensão do veículo Ford Del Rey Belina L, Nº AIT 
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F431007703, Fabricação/Modelo 1988/1989, Cor Dourada, Placa JZJ-8360, 

Renavam número 12580504, conforme despacho abaixo. Resumo da 

Inicial: Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com o objetivo de localizar 

e apreender o veículo marca Ford /DEL Rey Belina L, Nº AIT F431007703, 

PLACA JZJ8360 ano 1989, Cuja Ação foi proposta pelo Requerente 

EUCLIDES DA LUS ZOUZA, brasileiro, casado, autônomo (mecânico), 

portador da cédula de identidade sob nº 503824, inscrito no CPF sob nº 

259.361.406-44, residente e domiciliado a Rua dois, Quadra 09, Casa 04, 

Bairro Cohab São Gonçalo, CEP 78090-841, Cuiabá/MT, em face de JOSÉ 

ANTÔNIO ALVES PARAÍSO, brasileiro, casado, empresário, portador da 

cédula de identidade sob nº 479 903 SSP/MT, residente e domiciliado no 

endereço Rua 16, Quadra 19, casa 06 Cohab São Gonçalo, CEP 

78090-818, e TERCEIRO POSSUIDOR desconhecido situado em local 

incerto e não sabido. O Autor alienou o veículo supracitado ao 1ª 

Requerente, que o repassou a terceiro não sabido. Diante da inexistência 

de transferência do veículo, bem como a presença de inúmeras infrações 

de trânsito, não se verificou alternativa se não o manejo da presente Ação 

para localizar o bem e transferir sua propriedade, de modo que o infrator 

compareça em juízo e se responsabilize por todos os ilícitos perpetrados 

em dissonância ao Código de Trânsito Brasileiro. Despacho/Decisão: 

Vistos etc. Euclides da Luz Souza ajuizou a presente Ação de Busca e 

Apreensão com pedido de Tutela de Urgência em face de José Antônio 

Alves Paraíso e Terceiro Possuidor do veículo Ford Del Rey Belina L, Nº 

AIT F431007703, ano 1989, Placa JZJ-8360, sob o argumento de que deu 

o veículo como entrada na compra de outro automóvel, mas não efetuou a 

transferência do mesmo.Alega que o veículo encontra-se em local incerto 

e não sabido, na posse de terceiros, que estão transitando sem a devida 

licença e gerando inúmeras multas. Salienta que as multas lhe causam 

prejuízos, em especial pela possibilidade da sua Carteira Nacional de 

Habilitação ser cassada, bem como, que seu nome já fora escrito no 

cadastro da Dívida Ativa. Requereu, em sede de tutela de urgência, a 

busca e apreensão do referido automóvel e o bloqueio de circulação do 

bem junto ao sistema Renajud. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Emenda a inicial em ID 11415310.Relatado o necessário.Decido.Recebo a 

emenda da inicial contida em ID 11415310, bem como, seus 

documentos.No caso em exame, a prova pré-constituída, trazida com a 

inicial, demonstra a presença dos pressupostos necessários para a 

concessão da tutela reivindicada, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano.Quanto a probabilidade do direito, consiste na 

plausibilidade das alegações do autor que, ao menos neste momento 

processual, demonstrou que o automóvel objeto dos autos esta em seu 

nome e que há várias multas sendo causadas por terceiros, em razão da 

utilização indevida do bem (documentos id n. 11133666, id n. 11133668 e 

id. 11133673).Ressalta-se ainda que o Requerente registrou Boletim de 

Ocorrência acerca dos fatos narrados na exordial (ID 11133673).Quanto 

ao perigo de dano, consiste na possibilidade de causar danos irreparáveis 

ou de difícil reparação ao requerente, como a suspensão da permissão 

para dirigir, bem como, a inscrição na Dívida Ativa do Estado em razão dos 

inúmeros débitos referentes ao IPVA do veículo. Deste modo, presentes 

os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a 

tutela de urgência reivindicada para determinar a busca e apreensão do 

veículo Ford Del Rey Belina L, Nº AIT F431007703, Fabricação/Modelo 

1988/1989, Cor Dourada, Placa JZJ-8360, Renavam número 125805047 e 

a inclusão de bloqueio de circulação do referido automóvel junto ao 

sistema RENAJUD, cujo extrato será anexado à presente.Defiro a 

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

de Processo Civil. Por consequência, dispenso a exigência de caução, 

nos exatos termos do artigo 300, §1º, do mesmo Código.Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, conforme requer, com as cautelas que o 

procedimento exige. Concedo os benefícios contidos no artigo 212, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil.Considerando que o Segundo réu 

é desconhecido, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido desconhecido via edital, com prazo de 60 (sessenta) dias, bem 

como, cite-se o primeiro Requerido no endereço indicado na inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se. Cuiabá/MT, 02 de fevereiro 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Analice Rosolem Santos, digitei. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2018. 

ANALICE ROSOLEM SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA 

CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021109-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & GARGAGLIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS 

UNIVERSITARIOS DE COLIDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT0009929S (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder a 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002505-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES DE SOUZA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1002505-45.2017.8.11.0041 VISTOS, OSMAR LOPES DE SOUZA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

14/08/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4721043. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9105612, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também a ausência de documento 

imprescindível para a demanda e a carência da ação ante a ausência de 

boletim de ocorrência lavrado na data do fato. No mérito, defendeu pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 9604630. Impugnação 

a contestação juntada no ID: 9727109. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 
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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. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: 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. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO LAVRADO NA DATA DO FATO. No que 

pese a alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do 

fato, não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez 

que não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com 

outras documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de 

causalidade entre o fato e as lesões sofridas. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4721043, decorrente 

do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o acidente de 

trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 

9604630. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de 1) perda anatômica e/ou funcional completa membro inferior 

direito; 2) perda anatômica e/ou funcional completa do membro inferior 

esquerdo; 3) lesão da estrutura abdominal; o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento); 70% (setenta por 

cento) e 100% (cem por cento), respectivamente, do teto que é 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 9604630 dá conta de que 

o grau de repercussão das referidas lesões, intensa (75%) da 

capacidade laborativa do membro inferior direito, intensidade moderada 

(50%) da capacidade laborativa do membro inferior esquerdo e leve (25%) 

da lesão abdominal, as indenizações correspondem, portanto a R$ 

7.087,50 + R$4.725,00 + R$3.375,00= R$15.187,50 (quinze mil, cento e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Assim, a indenização deve 

corresponder, portanto ao teto máximo estabelecido em lei, qual seja: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 

580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de 

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

5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, OSMAR LOPES DE SOUZA, a quantia de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 14/08/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004218-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004218-21.2018.8.11.0041 AUTOR: REJANE DA 

SILVA ALVES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos. 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. Cumpra-se, em seus 

integrais termos a decisão constante no Id nº 11885856. Às providências. 

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004508-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SOARES VICTOR (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004508-36.2018.8.11.0041 AUTOR: VALMIR 
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SOARES VICTOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o 

prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, 

no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio requerimento 

administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUENIL ANTONIO DA SILVA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004278-91.2018.8.11.0041 AUTOR: JUENIL ANTONIO 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

não instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o prévio 

requerimento administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio requerimento 

administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004212-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004212-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADILSON 

GOMES DE ALMEIDA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos em Correição. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não instruiu a inicial 

com documento hábil a comprovar o prévio requerimento administrativo da 

indenização pleiteada. Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada. Assim, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 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: 1004612-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FRANKI AIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004612-28.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDER 

FRANKI AIRES DOS SANTOS V Vistos em Correição. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela declaração apresentada no 

movimento Id. Nº 11932359, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. 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, 27 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028974-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ELENA DE ALMEIDA (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:

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 1028974-31.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIA ELENA DE 

ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando a audiência de conciliação agendada para o dia 23 

de março de 2018, ao 12h00min, remetam-se os autos a Central de 

Conciliação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029524-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIOO HELBOR PARK ELEGANCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029524-26.2017.8.11.0041 AUTOR: CONDOMINIOO 

HELBOR PARK ELEGANCE RÉU: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA V 

Vistos. Considerando a audiência de conciliação agendada para o dia 05 

de março de 2018, as 10h00min, remetam-se os autos à Central de 

Conciliação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035173-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035173-69.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA JOSE DE 

SOUZA DE PAULA RÉU: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE V Vistos. 

Considerando a audiência de conciliação agendada para o dia 05 de 

março de 2018, ao 12h00min, remetam-se os autos a Central de 

Conciliação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001402-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

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 1001402-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GERSON 

LUIZ DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico 

que o requerente não juntou o documento pessoal. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, via Diário da Justiça, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos copias de seus 

documentos pessoais. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001380-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA OLIVEIRA CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA GRANDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001380-08.2018.8.11.0041 AUTOR: ELIVANIA 

OLIVEIRA CARMO RÉU: CASA GRANDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES 

LTDA - ME W Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico que 

nem a petição inicial nem os documentos indicam exatamente qual é a 

matrícula do imóvel usucapiendo. Verifico, ainda, que as matrículas 

apresentadas estão desatualizadas, posto que datadas emitidas aos 

19.12.2016 e, portanto, há mais de 01 (um) ano atrás. Ocorre que tal 

documento deve ser colacionado com data atualizada, haja vista que 

indispensável para fins de identificação e citação da pessoa em nome da 

qual se encontra efetivamente registrado o imóvel. Além disso, os 

confinantes devem constar do polo passivo da demanda, pois serão 

citados pessoalmente (art. 246, § 3º, CPC). Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de extinção da 

ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, emendar a petição inicial, com o fito de: 1. acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, a matrícula atualizada do imóvel usucapiendo e dos imóveis 

confinantes e/ou a certidão de inteiro teor das respectivas matrículas; 2. 

indicar os nomes e as qualificações dos confinantes, possibilitando as 

suas citações para os termos da presente ação. Cumpra-se. Cuiabá, 28 

de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS (AUTOR)

PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA OAB - MT18981/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001326-42.2018.8.11.0041 AUTOR: IRACILDA MARIA 

FIGUEIREDO DANTAS, PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS RÉU: VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A. 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. 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 os autores são 

qualificados como empresários e não há qualquer elemento mínimo a 

corroborar a sua alegação de hipossuficiência. Além disso, sendo dois os 

autores, as despesas processuais podem, ainda, ser repartidas, de 

maneira que necessário a demonstração da efetiva inexistência de 

condição econômica para recolher o valor fracionado das custas. 

Destarte, 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 
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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] Dessa forma, se faz 

imprescindível a 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, 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. Atendida a determinação judicial ou transcorrido o prazo para 

tanto, remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000767-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CARLOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000767-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HELIO 

CARLOS GOMES DA SILVA REQUERIDO: PAULO HUMBERTO BUDOIA 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. 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 o autor é 

aposentado e aufere renda líquida superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais). 

Além disso, muito embora sustente possuir altas despesas com o 

tratamento de saúde de sua esposa e tenha apresentado extrato bancário 

com baixo saldo, tais alegações, por si só, não são hábeis a corroborar a 

alegação de hipossuficiência financeira. Por fim, entendo que não restou 

comprovado nos autos, tão somente pela nota fiscal de medicamentos 

apresentada, o problema de saúde de sua esposa, particular, 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] 

Dessa forma, se faz imprescindível a 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, 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. Atendida a determinação 

judicial ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28 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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022184-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FAVERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (RÉU)

BRDU URBANISMO S/A (RÉU)

CONTTATO CONSTRUCOES, TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME 

(RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022184-31.2017.8.11.0041 AUTOR: ORLANDO 

FAVERO RÉU: CONTTATO CONSTRUCOES, TRANSPORTE E LOGISTICA 

EIRELI - ME, BRDU URBANISMO S/A, GINCO URBANISMO LTDA AT Vistos 

em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 9058542, 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 09 de abril de 2018, às 

12h00min, 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). 

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. Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da 

CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, haja 

vista que os documentos acostados no Id. nº 9058399 demonstram tratar 

de pessoa com mais de 60 (sessenta) anos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010665-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010665-59.2017.8.11.0041 AUTOR: GOIABEIRAS 

EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: LUCIULA CALCADOS E 

ACESSORIOS EIRELI Vistos em Correição. Considerando 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), com fulcro no art. 334 do 

Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09 

de Abril de 2018, às 11h00min, 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, por carta com aviso de 

recebimento (art. 246, I, CPC), 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). 

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. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000368-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELINTO LEMES SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONFIM DA SILVA (RÉU)

Fernanda Nogueira da Silva (RÉU)

Márcia Nogueira da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000368-56.2018.8.11.0041 AUTOR: FELINTO LEMES 

SIQUEIRA RÉU: JOSE BONFIM DA SILVA, MÁRCIA NOGUEIRA DA SILVA, 

FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA W Vistos em Correição. Trata-se de 

Ação Monitória ajuizada por Felinto Lemes Siqueira em face de José 

Bonfim da Silva, de Márcia Nogueira da Silva e de Fernanda Nogueira da 

Silva, almejando a constituição de título judicial com comando de “entrega 

de bem imóvel” objeto de compromisso de compra e venda firmando pelo 

primeiro requerido. Pois bem. Ab initio, destaco que, muito embora o art. 

700, inciso II, do Código de Processo Civil expresse o cabimento da ação 

monitória para “entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou 

imóvel”, se faz necessário que, nos termos do caput do dispositivo legal, o 

direito a ser tutela seja comprovável de plano por “prova escrita sem 

eficácia de título executivo”, bem como que o devedor, a ser qualificado 

como requerido na demanda, seja “capaz”. Ocorre que, no caso dos 

autos, o requerido José Bonfim da Silva é pessoa falecida, pelo que não 

se trata de “devedor capaz”. Além disso, entendo que há dúvida quanto à 

idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, tendo em vista 

que os recibos apresentados não comprovam o pagamento integral do 

preço pelo requerente, assim como não foram todos assinados pelo 

primeiro requerido, titular do crédito por ser o vendedor do contrato de 

compra e venda firmado com o autor. Por fim, considerando que o bem 

imóvel envolve direito de pessoa falecida, integrando para todos os efeitos 

o seu patrimônio a ser partilhado, o espólio de José Bonfim da Silva deve 

integrar o polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsórcio passivo 

necessário. Assim sendo, nos termos dos arts. 321 e 700, § 5º, ambos do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE o autor para, querendo e no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, adaptando-a ao rito comum, 

com a adequação dos fundamentos jurídicos e dos pedidos, bem como 

com a alteração do polo passivo para fazer constar, em litisconsórcio com 

os demais requeridos, o espólio de José Bonfim da Silva. Apresentada a 

emenda à exordial ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017014-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIZ SOUZA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017014-78.2017.8.11.0041 AUTOR: VANIZ SOUZA 

DE ARRUDA RÉU: MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos em 

Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 6828589, 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 09 de Abril de 2018, 

às 11h30min, 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 
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das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito M

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014251-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI FRANCISCO DE SENA (RÉU)

 

Intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou oferecer meios 

ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029635-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA ALVES DA SILVA (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 1029635-10.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIANE MARIA 

ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Compulsando os documentos carreados, 

verifica-se que não constam na procuração e na declaração de 

hipossuficiência as datas da assinatura (Id. nº 10019459). Dessa feita, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

sua representação, com a juntada de nova procuração particular 

devidamente assinada e datadas, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Em igual 

prazo, deverá a parte autora comprovar a sua alegada situação de 

hipossuficiência, devidamente assinada e datadas, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita, consoante dispõe o art. 99, §2º 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito G

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015642-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LINDOLFO DE LIMA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015642-94.2017.8.11.0041 

AUTOR: AGOSTINHO LINDOLFO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico a 

parte requerente não trouxe os documentos que comprovem o prévio 

requerimento administrativo. No que tange a necessidade de prévio 

requerimento administrativo, o novo entendimento jurisprudencial acerca 

da ação de cobrança relacionada ao Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores/DPVAT exige o prévio 

requerimento administrativo ou recusa do pagamento securitário, como 

requisito formal e indispensável para configurar o interesse de agir do 

acidentado. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso 

Extraordinário 631.240 que teve repercussão geral reconhecida, de 

relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento 

de que a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

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

Supremo tem reiteradamente decidido que o entendimento firmado no RE 

631.240, tem aplicabilidade nas ações que versem sobre a cobrança de 

seguro obrigatório, conforme julgado nos recursos: RE 824712, RE 839355 

e RE 839353 No presente caso, inexiste prova de que a indenização 

pleiteada pela parte requerente tenha sido negada pela Seguradora na via 

administrativa, visto não ter sido juntado nos autos a comprovação do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado perante a 

seguradora/requerida. Dessa forma, intime-se a parte requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar o pedido inicial, trazendo aos autos 

documento que comprove a realização do prévio pedido administrativo de 

pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento, sob pena de 

indeferimento do pedido e consequente extinção do feito, nos termos do 

artigo 320 do CPC. Decorrido o prazo acima, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de maio de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021820-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1021820-59.2017.8.11.0041 AUTOR: ODENIL DO CARMO DE 

SOUZA RÉU: ANTONIO BENEDITO DE MIRANDA 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, 28 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000167-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000167-98.2017.8.11.0041 

AUTOR: WELLINGTON PEREIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos cópias legíveis dos documentos pessoais; Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

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

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

22 de março de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005038-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 AUTOS Nº 1005038-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SOLANGE 

LEITE DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a comprovar 

o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, 

no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio requerimento 

administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011615-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PAIM SLOWINSKI (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032717-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA TEIXEIRA PUPIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776/O-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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022115-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIS 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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022725-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CAMARGO (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031391-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANE APARECIDA NUNES (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031391-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANE APARECIDA NUNES (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031536-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO CUSTODIO (REQUERENTE)

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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037791-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MODESTO DE OLIVEIRA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004713-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004713-65.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: OZENIL RODRIGUES 

PEIXOTO AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em desfavor de Ozenil Rodrigues Peixoto. 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 

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, 28 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001504-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA (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)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001504-88.2018.8.11.0041 AUTOR: VINICIUS 

MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA RÉU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA AT 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Indenizatória, com pedido de tutela 

de urgência e produção antecipada de prova, ajuizada por Vinicius 

Marinho Ribeiro Oliveira em desfavor de Sky Brasil Serviços Ltda e MRV 

Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE, todos qualificados 

no autos. Alega o requerente que dirigiu-se ao stand de vendas da 

segunda requerida, ocasião em que foi informado acerca de uma parceria 

entre as rés, que consistia na concessão de 01 (um) ano dos serviços 

gratuitos da primeira requerida caso houvesse aquisição de imóvel. Afirma 

que firmou contrato de compra e venda com a segunda requerida, tendo 

como objeto o apartamento 209, bloco l. Sustenta que, para sua surpresa, 

a primeira requerida não disponibilizou os serviços. Por essa razão, 

requer a concessão da tutela de urgência com o fito de determinar a 

realização de diligência, por meio de Oficial de Justiça, a fim de certificar a 

existência de fios da primeira requerida no apartamento. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Ab initio, recebo a emenda a inicial constante no Id nº 

11552558. 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. Com efeito, em que pese a parte autora tenha realizado a 

emenda a inicial, ficando silente acerca da produção antecipada de 

provas, porém almejando a tutela de urgência, verifico que deixou de 

mencionar acerca dos pressupostos para sua concessão, presentes no 

art.300 do Código de Processo Civil. Deste modo, estando ausente nos 

autos elementos aptos a evidenciar a probalidade do direito da parte 

autora, bem como o periculum in mora, o indeferimento, por ora, é medida 

que se impõe. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. Tendo em vista que os 

elementos constantes dos autos não são aptos a demonstrar a 

probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela de urgência.”.

(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª 

CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota e Silva). Assim 

sendo, uma vez ausentes na hipótese em tela, ao menos neste momento 

processual, a satisfação de todos os requisitos legais necessários, 

INDEFIRO a tutela antecipada postulada, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

requisitos necessários ao seu deferimento. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pelos documentos apresentados no movimento Id. nº 

11491983, 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 15 de Maio de 2018, às 09h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, na sala 7. 

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, III, Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033709-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MACHADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033709-10.2017.8.11.0041 AUTOR: SIMONE 

MACHADO DE SOUZA RÉU: CX CONSTRUCOES LTDA AT Vistos. Trata-se 

de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Dano Moral e Material, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Simone Machado de Souza 
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em face de Caixa Construções Ltda, ambos qualificados nos autos. A 

parte autora alega que, aos 15.02.2013, firmou junto a requerida 

compromisso de compra e venda tendo como objeto o apartamento nº 903, 

do condomínio Áquila Residence, nesta urbe. Menciona que o imóvel foi 

adquirido pelo valor de R$ 244.117,50 (duzentos e quarenta e quatro mil 

cento e dezessete reais e cinquenta centavos). Sustenta que desse valor, 

já efetuou o pagamento de R$ 72.374,66 (setenta e dois mil trezentos e 

setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Afirma que, o prazo 

para entrega do imóvel seria em outubro de 2015. Todavia, em razão da 

tolerância 180 (cento e oitenta) dias o prazo final seria em março de 2016. 

Assevera que, em razão do imóvel não ter sido entregue, foi obrigada a 

arcar com despesas de aluguel, suportando um prejuízo de R$ 7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais). Por essa razão, requer, em sede de tutela de 

urgência que a requerida efetue o depósito dos valores pagos como forma 

de garantir a execução em caso de futura procedência da ação. 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. Com efeito, em que 

pese estar presente a probabilidade do direito, haja vista o contrato 

firmado entre as partes (Id nº 10549683) e o extrato de pagamento do 

cliente (Id nº 10549679), não vislumbro, ao menos neste momento, o 

perigo de dano. Compulsando os autos, entendo que, nesta fase inicial, 

não há nos autos evidências que demonstrem que a requerida não terá 

condições de arcar com a condenação ao final da ação, ou ainda, 

informações de que a mesma esteja dilapidando seu patrimônio. Assim 

sendo, uma vez ausentes na hipótese em tela, ao menos neste momento 

processual, a satisfação de todos os requisitos legais necessários, 

INDEFIRO a tutela antecipada postulada, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

requisitos necessários ao seu deferimento. 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 15 de Maio 

de 2018, às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, na sala 7. 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, III, Código de Processo Civil. No mais, 

considerando que a parte autora acostou aos autos o seu holerite do mês 

de Janeiro do corrente ano (Id. nº 11672196), no qual demonstram que 

sua renda bruta é superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que 

restou afastada a sua alegada incapacidade financeira para arcar com as 

custas e despesas processuais, pelo que INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça. Não obstante, nos termos do art. 468, § 7º, da 

CNGJ, desde já, CONCEDO o direito ao parcelamento das despesas 

processuais, facultando à parte autora o recolhimento das mesmas em até 

06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária. 

INTIME-SE a parte autora para comprovar o recolhimento da primeira 

parcela das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, assim como 

das cinco parcelas mensais subsequentes a cada período de 30 (trinta) 

dias, contado a partir do primeiro pagamento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 

de Fevereiro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029083-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029083-45.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA DO 

SOCORRO DOS SANTOS RÉU: BANCO BMG AT Vistos em Correição. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito e Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Maria do Socorro dos Santos em desfavor de Banco BMG 

S.A ambos qualificados no autos. Alega a requerente que sempre recebeu 

sua aposentadoria sem qualquer dificuldade. Sustenta que, sua neta, ao 

verificar o extrato de sua aposentadoria, notou desconto decorrente de 

empréstimo consignado e cartão de crédito que nunca foi solicitado junto à 

instituição bancária requerida. Por essa razão, requer, em sede de tutela 

de urgência, que a requerida suspenda todos os descontos realizados em 

sua aposentadoria. 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. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos os descontos perpetrados pela requerida (Id nº 

9935693), o que dá suporte à alegação da parte autora. O desconto em 

benefícios previdenciários de valores relativos a empréstimo não 

contratado pela parte autora, sem sombra de dúvida, é prática ilegal que 

causa transtornos de ordem financeira na vida do consumidor. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça Mato 

Grossense: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO 

NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE 

SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS 

EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE 

MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas 

ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. 

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a 

dívida e os descontosefetivados indevidamente na aposentadoria 

configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é 

presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem 

objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O 

montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da 

medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando 

não demonstrada a má-fé. (Ap 130723/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso os 
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descontos persistam, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, 

uma vez que será privada de parte do seu benefício previdenciário. 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 o retorno regular do 

desconto das parcelas do empréstimo consignado. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida SUSPENDA os descontos realizados 

no benefício previdenciário da parte autora, até ulterior deliberação do 

juízo. Para o caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015, 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 15 

de maio de 2018, às 12h:30min, 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). 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. Cuiabá - MT, 27 

de Fevereiro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004640-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELILIANE DE SOUZA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004640-93.2018.8.11.0041 AUTOR: ELILIANE DE 

SOUZA PIRES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada por Eliliane de Souza Pires em desfavor Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, ambos qualificados nos autos. 

Alega a requerente que é consumidora dos serviços da requerida, tendo 

em sua residência a unidade consumidora nº 6/1734220-5. Aduz que, no 

mês de maio de 2017, foi emitida uma fatura no valor de R$ 0,78 (setenta e 

oito centavos) e, posteriormente encaminhada outra no valor de R$ 536,45 

(quinhentos e trinta e seus reais e quarenta e cinco centavos). Menciona 

que, diante dessa situação, dirigiu-se a sede da requerida para questionar 

acerca da queda brusca do valor e a sua elevação posterior, ocasião em 

que foi informada que houve erro na leitura anterior, razão pela qual a 

fatura veio no valor elevado. Assevera que, sem outra opção, realizou o 

parcelamento da dívida. Sustenta que é assistida pelo Programa do 

Governo Federal, sendo sua fatura de energia considerada de baixa 

renda, todavia os valores da fatura de energia estão cada dia mais 

elevados. Por fim, diz que sua energia foi suspensa. Por esses fatos, 

requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia na sua unidade consumidora. 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. Com efeito, em que pese estar presente o segundo 

requisito supracitado, haja vista a suspensão de um serviço público 

essencial, não vislumbro, ao menos neste momento, a probabilidade do 

direito da parte autora. Isso porque, em que pese a requerente questionar 

a fatura do mês 06/2017, no valor de R$ 536,45 (quinhentos e trinta e seis 

reais e quarenta e cinco centavos), a qual foi objeto da confissão de 

dívida, ressai da inicial que a requerente está inadimplente com as faturas 

dos meses de janeiro e fevereiro de 2018, nos valores respectivos de R$ 

287,25 (duzentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos e R$ 

278,57 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). 

Ademais, apesar da parte autora alegar que a partir da fatura 

questionada, as contas passaram a ter valores altos, é possível inferir 

pelo histórico de consumo (Id nº 11940700), que nos meses anteriores à 

fatura questionada, foram geradas faturas com valores semelhantes ao 

do período posterior, como a do mês de março de 2017, no valor de R$ 

248,62 (duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos). 

Ressalta-se, ainda, que o aumento no valor das faturas de energia pode 

se dar em razão de diversos fatores, tais como o aumento efetivo do 

consumo da energia, o reajuste tarifário, a incidência diferentes de 

bandeiras tarifárias de acordo com a época do ano, o aumento de 

impostos, dentre outros fatores que não necessariamente estejam ligados 

a falha na prestação de serviço por parte da requerida. Ademais, 

considerando que sustenta que o seu consumo está sendo 

incorretamente medido, deveria a parte autora ter solicitado à 

concessionária que realizasse aferição no medidor de sua residência, nos 

termos do que determina o art. 137 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, 

caso em que seria agendado dia e horário para realização da aferição 

(§1º), cujo resultado poderia, inclusive, ser revisto pelo órgão metrológico 

e, acaso constatada irregularidade, a aferição sequer geraria custo ao 

consumidor/autor (§ 4º). Assim sendo, uma vez ausentes na hipótese em 

tela, ao menos neste momento processual, a satisfação de todos os 

requisitos legais necessários, INDEFIRO a tutela antecipada postulada, 

sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra com a 

comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 11940673, pág.4 , DEFIRO a 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 15 de maio 

de 2018, às 11h00min, 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). 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, CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de Fevereiro de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003265-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDES CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 AUTOS Nº 1003265-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELDES 

CASTRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

Dpvat proposta por Eldes Castro de Oliveira, em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais . Durante o regular trâmite do feito, 

constata a ilegibilidade dos documentos pessoais do autor, restou 

determinada a intimação da parte autora para sanar o vício, sob pena de 

extinção do processo (Id. 5533435, pag. 01). Regularmente intimado via 

Diário da Justiça Eletrônico - DJE), a parte autora deixou corrigir os 

defeitos (Id. 5533435, pag. 02). É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 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. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012216-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRAIDE DA COSTA FIGUEIREDO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012216-74.2017.8.11.0041 AUTOR: FRAIDE DA 

COSTA FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Dpvat 

proposta por Fraide da Costa Figueiredo, em desfavor de Porto Seguro 

Comanhia de Seguros Gerais. Durante o regular trâmite do feito, constata 

a ausência de prévio requerimento administrativo, restou determinada a 

intimação da parte autora para sanar o vício, sob pena de extinção do 

processo (id. 9011181, pag. 01/02). Regularmente intimado via Diário da 

Justiça Eletrônico - DJE), a parte autora deixou corrigir os defeitos (id. 

10750116, pag. 01). É o breve relato. DECIDO. Consoante exposto no 

relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos contidos na 

inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do Código de 

Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente intimado, o 

causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, deixando 

de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, 

portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex vi dos 

arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido Diploma 

Processual. Com efeito, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em 

sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que 

carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte 

que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a 

seguradora demandada, sendo doravante imprescidiel à propositura de 

ações dessa natureza a comprovalção do prévio requerimento 

administrativo. Além disso, a Suprema Corte deliberou sobre à aplicação 

de regra de transição às ações ajuizadas até a data de 03.04.2014, sendo 

que, a partir de então, não seria mais oportunizada às partes o 

saneamento do vício, com a suspensão do processo. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG – 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO DE NOTÓRIO ENTENDIMENTO DAS 

SEGURADORAS EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DOS 

SEGURADOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a instituição de condições para o 

regular exercício do direito de ação, não implica em violação ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição. É cediço que, o interesse de agir, 

configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento 

jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do 

interesse processual. Aplica-se a regra de transição estabelecida no 

Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, às ações ajuizadas até a data de 

03/09/2014. Proposta a demanda após tal período, não há falar no 

sobrestamento do feito, oportunizando-se ao Autor a dar entrada no 

pedido administrativo; não prosperando ainda, a tese de que resta 

caracterizado o interesse de agir, em razão da apresentação de 

contestação pelo Réu. Não merece acolhida o argumento de violação aos 

princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, uma vez 

que, o instituto da repercussão geral, possui justamente por função 

precípua, assegurar a segurança dos jurisdicionados, com o fito de 

garantir a efetividade e uniformização dos provimentos jurisdicionais. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 
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dispositivos legais e constitucionais (prequestionamento explícito), 

bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida 

(prequestionamento implícito)” (TJMT, AgR 77531/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016). 

Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação pessoal da parte 

autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a presente 

sentença se funda no descumprimento do despacho que determinou a 

emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da 

mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos 

incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse contexto, já se 

manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA 

EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO 

CONTRATO POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO 

APELANTE EM PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 

processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

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. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010187-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILMA CONCEICAO DE ALMEIDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010187-51.2017.8.11.0041 AUTOR: JUCILMA 

CONCEICAO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002348-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PAZ DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (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: 1002348-38.2018.8.11.0041 

AUTOR: ROBSON PAZ DO NASCIMENTO 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 26/04/2018 às 11h30min, 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, 

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: 1002514-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. O. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

MARIA ELIANE DE OLIVEIRA OAB - 019.296.301-58 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002514-70.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO REPRESENTANTE: 

MARIA ELIANE DE OLIVEIRA REQUERIDO: 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 26/04/2018 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO-SALA07. 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: 1002796-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL AUGUSTO ALMEIDA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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: 1002796-11.2018.8.11.0041 

AUTOR: MAXSUEL AUGUSTO ALMEIDA SANTANA 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 26/04/2018 às 11h30min, nos termos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 08. 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: 1003224-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA CRISTINA DIAS RAMALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (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: 1003224-90.2018.8.11.0041 

AUTOR: ILMA CRISTINA DIAS RAMALHO 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 26/04/2018 às 12h00min, nos termos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 08. 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: 1003337-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULLER RODRIGUES ASSUNCAO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (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: 1003337-44.2018.8.11.0041 

AUTOR: EULLER RODRIGUES ASSUNCAO JUNIOR 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 26/04/2018 às 10h00min, nos termos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 09. 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: 1003393-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO AUGUSTO UMLAUF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (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: 1003393-77.2018.8.11.0041 

AUTOR: NILDO AUGUSTO UMLAUF 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 26/04/2018 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. 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: 1003395-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (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: 1003395-47.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO EDIO DO NASCIMENTO 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 26/04/2018 às 08h00min, nos termos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 10. 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 
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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: 1003487-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (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: 1003487-25.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ 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 26/04/2018 às 09h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - Sala 

10. 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: 1004592-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DA CONCEICAO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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: 1004592-37.2018.8.11.0041 

AUTOR: CLEUZA MARIA DA CONCEICAO DE CASTRO 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 27/04/2018 às 10h45min, 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, 

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: 1035832-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOARI LEITE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT0019555A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035832-78.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOARI LEITE MAGALHAES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. No que tange ao pedido para o 

depósito da garrafa de coca-cola, não há a necessidade perante a 

secretaria deste juízo. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 16/04/2018 às 08h30min, 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). 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031748-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDEVILSON BUENO LOPES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1031748-34.2017.8.11.0041-v AUTOR: 

JOSE EDEVILSON BUENO LOPES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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 25 de abril de 2018, ao 11h30min, 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 
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necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038482-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (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: 1038482-98.2017.8.11.0041 

AUTOR: EVANILDO DA CRUZ 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 11h15min, 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. 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: 1001103-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (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: 1001103-89.2018.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL BATISTA DA SILVA 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 25/04/2018 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. 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: 1001162-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA NUNES (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001162-77.2018.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL FERREIRA NUNES 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 25/04/2018 às 08h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. 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: 1001209-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE BARROS BRITO (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001209-51.2018.8.11.0041 

AUTOR: FABIO DE BARROS BRITO 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 25/04/2018 às 08h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. 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: 1001216-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA IASMIN OLIVEIRA DA SILVA (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001216-43.2018.8.11.0041 

AUTOR: GESSICA IASMIN OLIVEIRA DA SILVA 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 25/04/2018 às 08h45min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 
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CONCILIAÇÃO, Sala 10. 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: 1001293-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. P. (AUTOR)

ADRIELLY DE BARROS MARTINS (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001293-52.2018.8.11.0041 

AUTOR: GABRIEL MARTINS PEREIRA, ADRIELLY DE BARROS MARTINS 

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 26/04/2018 às 

08h30min, 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: 1001289-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO FRANCISCO DA SILVA (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001289-15.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDEVALDO FRANCISCO DA SILVA 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 26/04/2018 às 08h15min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001243-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA VALEGUZKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001243-26.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: EDNA VALEGUZKI REQUERIDO: 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 26/04/2018 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). Intime-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001541-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CANDIDO SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (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: 1001541-18.2018.8.11.0041 

AUTOR: AMANDA DE SOUZA CANDIDO SOBRINHO 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 26/04/2018 às 09h30min, 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: 1001586-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO VITOR BOTELHO (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001586-22.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOAO VITOR BOTELHO 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 26/04/2018 às 09h45min, 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: 1001666-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO OLIVEIRA MAGALHAES (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001666-83.2018.8.11.0041 

AUTOR: SILVANO OLIVEIRA MAGALHAES 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 26/04/2018 às 11h15min, 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. 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: 1001633-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CALISTO DOS SANTOS (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001633-93.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARCIO CALISTO DOS SANTOS 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 26/04/2018 às 11h00min, 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. 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: 1001678-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE PADILHA MOREIRA (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001678-97.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARCOS ANDRE PADILHA MOREIRA 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 26/04/2018 às 11h30min, 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. 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: 1002438-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002438-46.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: TADEU AMORIM DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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 26/04/2018 às 

11h00min, 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, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 
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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: 1002278-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR APOLINARIO MARCOLINO (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002278-21.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOAO VITOR APOLINARIO MARCOLINO 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 26/04/2018 às 11h45min, 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, 

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: 1002556-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINNICIUS MATEUS RODRIGUES 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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002556-22.2018.8.11.0041 

AUTOR: VINNICIUS MATEUS RODRIGUES SANTOS 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 26/04/2018 às 10h15min, nos termos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 07. 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: 1002591-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CABRAL 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002591-79.2018.8.11.0041 

AUTOR: APARECIDA CABRAL DA SILVA 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 26/04/2018 às 10h30min, nos termos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 07. 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: 1028836-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRAUDIANE QUEIROZ EVANGELISTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028836-64.2017.8.11.0041 AUTOR: CRAUDIANE 

QUEIROZ EVANGELISTA RÉU: KAMILA OLIVEIRA DE MORAES SILVA, 

BANCO DO BRASIL SA IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando 

a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 28 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002800-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIO LOPES (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002800-48.2018.8.11.0041 

AUTOR: FRANCISCO JUNIO LOPES 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 26/04/2018 às 08h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 
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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: 1003142-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NUNES DE SOUZA (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: 1003142-59.2018.8.11.0041 

AUTOR: PAULO NUNES DE SOUZA 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 26/04/2018 às 08h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. 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: 1003143-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

HEIDINARA BRASIL DA ROCHA OAB - 030.143.001-28 (REPRESENTANTE)

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: 1003143-44.2018.8.11.0041 

AUTOR: MAIK BRASIL ROCHA REPRESENTANTE: HEIDINARA BRASIL DA 

ROCHA 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 

26/04/2018 às 08h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 09. 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: 1003153-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SOARES DE OLIVEIRA (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: 1003153-88.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOILSON SOARES DE OLIVEIRA 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 26/04/2018 às 08h45min, nos termos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 09. 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: 1003157-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO OLIVEIRA DE ALVARENGA (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: 1003157-28.2018.8.11.0041 

AUTOR: DANILLO OLIVEIRA DE ALVARENGA 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 26/04/2018 às 09h00min, nos termos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 09. 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: 1003174-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL ROBERTO LIMA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 1003174-64.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOACIL ROBERTO LIMA GOMES 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 26/04/2018 às 09h15min, nos termos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 09. 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: 1003171-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY SOARES DE SOUZA (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: 1003171-12.2018.8.11.0041 

AUTOR: KENNEDY SOARES DE SOUZA 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 26/04/2018 às 09h30min, nos termos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 09. 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: 1003203-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. B. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

ROSANGELA BARBOSA DUARTE OAB - 930.305.841-00 

(REPRESENTANTE)

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: 1003203-17.2018.8.11.0041 

AUTOR: CHRISTIAN JONES BARBOSA DUARTE REPRESENTANTE: 

ROSANGELA BARBOSA DUARTE 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 26/04/2018 às 09h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. 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: 1003222-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO AMORIM GONZAGA (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: 1003222-23.2018.8.11.0041 

AUTOR: CAIO AMORIM GONZAGA 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 26/04/2018 às 10h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. 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: 1003247-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON BARBOSA DE CARVALHO (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: 1003247-36.2018.8.11.0041 

AUTOR: EVERSON BARBOSA DE CARVALHO 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 26/04/2018 às 10h45min, nos termos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 09. 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 
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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: 1000639-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003275-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CARLOS PEREZ LOURENCO (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: 1003275-04.2018.8.11.0041 

AUTOR: JEFFERSON CARLOS PEREZ LOURENCO 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 26/04/2018 às 11h15min, nos termos 

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

CONCILIAÇÃO, Sala 09. 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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1029429-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELY GILCELLY DA SILVA BORGES (AUTOR)

RAFAEL TOMIYAMA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029429-93.2017.8.11.0041 AUTOR: RAFAEL 

TOMIYAMA BORGES, EMANOELY GILCELLY DA SILVA BORGES RÉU: 

ICATU SEGUROS S/A IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 28 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: 1000041-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY CANDIDA DA FONSECA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028058-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LEONAM FORNOS ROSA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028480-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA ALVES DE ALMEIDA (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022274-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LUIZ METELLO DE ANDRADE (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028703-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029709-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES DE SOUZA (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031651-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DANTAS DE BRITO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030769-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO PALMEIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031585-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019795-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020725-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte Requerida para se manifestar, e, 

sendo o caso, enviar a guia de depósito judicial, conforme solicitação do 

Departamento de Depósitos Judiciais ID 11895472.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021423-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUAN NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 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, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031798-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO SOARES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032097-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOUZA DE JESUS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032100-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DIAS QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031753-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA ESTEVAM (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:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031027-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELTON MORAIS DE SOUSA (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031857-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA SARMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032892-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA LOURENCO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030730-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHENIFER DE PAULA MIRANDA (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032566-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032389-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (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 do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 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, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001073-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030732-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN VARGAS FERREIRA GUERRA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001171-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WYLDSON KLEBER ARRUDA BELMONTE OAB - 487.354.001-10 

(REPRESENTANTE)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(s) apelado(s) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar(em) contrarrazões, de acordo com o art. 

1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032205-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK PIERRY GASPAR ROSA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001579-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ABADIA LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(s) apelado(s) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentarem contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, 

§ 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031096-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIVAL SANTANA BARROS (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033162-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONILDO CAMPOS DOMINGUES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002517-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON MANOEL TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito, para intimar a parte requerida a comprovar, no prazo de 

05 (cinco) dias, o pagamento integral das custas processuais, nos termos 

da decisão de ID 10528330.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032428-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEIA SANTOS DA LUZ (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031427-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIEF DE FREITAS MORENO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030729-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON OZORIO BORBA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033092-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANELIZE CRISTINA DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024936-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRONILSON FERREIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 
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a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012966-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO GONCALVES QUEIROZ (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO Cuiabá/MT: 28 de fevereiro de 2018. 

Dados do Processo: Processo: 1012966-76.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie/Assunto: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Parte Autora: AUTOR: JOAO BOSCO 

GONCALVES QUEIROZ Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Senhor(a): Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Endereço: Avenida Miguel Sutil, n. 7.707, Bairro Duque 

de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-700 Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo 

acima indicado, para que tenha ciência do trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos, conforme determina o art. 331, §3º, do NCPC. 

Sentença: " Vistos. João Bosco Gonçalves Queiroz ajuizou a presente 

Ação de Cobrança em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Foi determinada a intimação da parte autora (Id. 6876367), para 

emendar a inicial, no sentido de juntar aos autos documento que comprove 

a realização do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento 

ou que esteja extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, 

sob pena de extinção do feito. Evidencia-se pela certidão de Id. 9221599 

que a parte autora manteve-se inerte. É o relatório. Decido. O polo ativo foi 

intimado para promover atos e diligências que lhe competia, qual seja 

juntada aos autos de documento que comprove a realização do prévio 

pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, assim, o indeferimento da petição inicial 

é de rigor, diante da ausência de interesse da parte, bem como pelo 

descumprimento da ordem judicial. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil estabelece: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso dos autos, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade 

apontada, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 

Ressalte-se que para emendar a inicial somente a intimação do advogado 

é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é obrigatória nas 

hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Posto isso, não existindo 

justa causa a legitimar o descumprimento da determinação judicial, 

INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c IV, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas, contudo, fica a exigibilidade suspensa, vez que defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. Sem condenação em honorários, ante a ausência de 

citação da parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o 

réu, conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os 

autos, após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 01/08/2017.". (Assinado eletronicamente por: 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO). Atenciosamente, Carla Renata 

Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ 

________________________________________ SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D,Bairro: 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - 10ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ - TELEFONE: (65) 3648-6375.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031911-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALMEIDA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032903-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO ALT PULQUERIO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030747-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO DA SILVA MORAES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031248-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIRANDA DE ARRUDA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033690-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA KERISCK (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033558-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ HELEVINO SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1034459-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DE ANDRADE PINTO (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004802-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARCINA PINTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

WILLIAMS PEREIRA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT0013801A-O 

(ADVOGADO)

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN SILVA ARAUJO (RÉU)

RAFAEL RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1004802-25.2017 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 15.05.2018, às 12:30 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se o réu, Ivan Silva Araújo, no 

endereço constante no ID 11166794 através do oficial de justiça, e 

intime-os para comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. 

Considerando que o réu, Rafael Ribeiro da Silva, foi devidamente citado (ID 

9472552), intime-o para comparecer à audiência no endereço informando 

no ID 11166794 através do oficial de justiça, nos termos do despacho 

inicial. Intimem-se, ainda, os autores, através de seu advogado para 

comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. O Senhor Oficial 

de Justiça deverá observar as hipóteses do art. 212, § 2º do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033610-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO GAMA (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004767-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Para possibilitar a melhor análise do pedido de tutela de urgência, 

deverá a autora apresentar histórico de consumo anterior. Esclarecer e se 

necessário, corrigir o pedido, vez que no corpo da petição afirma que 

questiona as faturas referentes aos meses de agosto, setembro, outubro, 

novembro e dezembro/2017 e janeiro/2018, entretanto, no pedido requer a 

revisão apenas na fatura do mês agosto/2017, assim, intime-se ela para o 

devido cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004711-95.2018.8.11.0041

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 21/05/2018, às 11h00min 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, 28 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004721-42.2018.8.11.0041

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 21/05/2018, às 12h00min 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, 28 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1033822-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034084-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARAUJO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022720-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE FEDEX (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação/cumprimento da 

obrigação. Deverá a parte, ainda, sendo o caso de pagamento da 

condenação, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034620-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO TORRES PEREIRA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028874-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO LOPES DE ANDRADE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 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, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029525-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FRANCA SANTOS (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032974-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO GODOI (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033871-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIEMERSON DA SILVA JORGE (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035093-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO LUIS 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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004898-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (RÉU)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para apresentar o documento que 

comprova a restrição de forma legível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de possível indeferimento do pedido de tutela de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035120-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE MARTINS CARDOSO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023581-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ELIAS SOUZA ROCHA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027986-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RIBEIRO REINALDO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028536-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO MOTA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028198-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAR DA SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028971-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ESCOLASTICO CORREA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028264-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RODRIGUES DOS REIS (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032276-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ASSIS BORGES (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006525-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 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, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001184-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WATERSON LAZARO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)
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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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006308-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA WESTPHAL (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009191-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RAMOS MESTRE (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023885-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDO JOSE DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1023156-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO Cuiabá/MT: 28 de fevereiro de 2018. 

Dados do Processo: Processo: 1023156-98.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.908,57; Tipo: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172); Espécie/Assunto: 

[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. Parte 

Autora: EMBARGANTE: CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP Parte Ré: 

EMBARGADO: DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Senhor(a): Nome: DIPALMA COMERCIO 

DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 5840, - ATÉ 

3715/3716, GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-400 Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, para que tenha ciência do trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos, conforme determina o art. 331, 

§3º, do NCPC. Sentença: "Visto. Trata-se de Embargos à Execução 

promovidos por Carlos Pedro Medrado Luz – EPP em desfavor de Dipalma 

Comércio, Distribuição e Logística de Produtos Alimentícios Ltda, onde o 

embargante não comprovou a hipossuficiência para o deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita e não efetuou/comprovou o pagamento das 

custas iniciais de distribuição. O artigo 290, do NCPC determina que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade à parte 

autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para regularizar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou decorrer o 

prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem o 

julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão 

sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a parte renová-la 

em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de 

constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue 

o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários 

advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de janeiro de 2018. ". 

(Assinado eletronicamente por: SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO). 

Atenciosamente, Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) 

A u t .  P r o v i m e n t o .  5 6 / 2 0 0 7 - C G J 

________________________________________ SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D,Bairro: 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - 10ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ - TELEFONE: (65) 3648-6375.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006519-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAFAEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009204-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GUIA RONDON (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006037-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGISVAN SIMOES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006237-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013757-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINY CRISTINA DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012624-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACIEL DONATO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007567-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024885-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011521-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TIAGO MARTINS NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031598-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE LINA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031058-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS APARECIDO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031258-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVY CARLOS VIEIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032391-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LOPES TOGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031686-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033166-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIA QUEIROZ 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033052-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. A. R. (AUTOR)

LEONARDO ONOFRE RIBEIRO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032595-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI RITA PANACESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004770-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA BENEDITA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico 

c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Silvia Benedita Alves em desfavor do 

Banco BMG S/A, aduzindo que o réu vem descontando desde novembro 

de 2010 de sua folha de pagamento, o valor mensal de R$ 895,22, 

referente a parcelas de um contrato de empréstimo consignado, o qual 

afirma não ter pactuado. Requer a concessão da tutela de urgência para 

que seja determinada a suspensão do referido desconto, até o final da 

demanda, sob pena de multa; que a ré se abstenha de inserir o nome da 

autora dos órgãos de proteção ao crédito; que exiba o contrato e outros 

documentos pertinentes que ensejaram o desconto, e que seja realizada 

perícia grafotécnica, ficando os encargos da produção por conta do réu, 

em razão da inversão do ônus da prova. 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] Quanto à suspensão 

dos descontos, verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos 

nesta fase de cognição sumária, por não se vislumbrar a urgência do 

pedido, já que a autora discorreu que os descontos estão sendo 

realizados desde 2010, assim indefiro-o. No tocante à exibição, vê-se que 

tal documento é necessário para possibilitar a produção da prova 

requerida pela autora, além disso, não causará quaisquer prejuízos às 

partes se produzida agora, e ainda pode viabilizar a autocomposição ou 

outro meio de solução do conflito (art. 381, II, NCPC). E, 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 ao requerido, principalmente quanto a produção das provas, nos 

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

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Concedo ainda 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. É válido registrar 

que no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a 

distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, 

sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o 

Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando 

da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça, observando, inclusive, que sendo a 

parte autora beneficiária da justiça gratuita e havendo impossibilidade de 

pericia particular gratuita, em respeito ao princípio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da requerente, é perfeitamente 

possível que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá 

buscar o montante despendido com os honorários periciais da parte 

sucumbente. Com efeito: “[...]1. Preambularmente, cumpre destacar que é 

aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 
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produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Diante do exposto, DEFIRO, na forma dos artigos 

300 e 301, ambos do Novo Código de Processo Civil, a medida pleiteada, 

para determinar que o requerido apresente cópia completa do contrato e 

documentos pertinentes à ele vinculado, que desencadeou os descontos 

na folha de pagamento da autora, no valor de R$ 895,22, no prazo de 

cinco dias. E, com amparo no artigo 381, II, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a realização da perícia pleiteada, a ser realizada no 

documento a ser apresentado pela ré, assim, nomeio como perito deste 

juízo a empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu 

responsável técnico, com endereço comercial na Av. Rubens de 

Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da saúde, cep 78.050.000, 

Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, independentemente de 

compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, indicarem assistente técnico e 

apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III do CPC. Intime-se a empresa nomeada para apresentação dos 

honorários periciais, currículo com comprovação de especialização, bem 

como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 

465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, 

NCPC), sendo que os honorários serão suportados pelo réu. O laudo 

deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). 

Designo o dia 15/05/2018, às 10h30min para audiência de conciliação, que 

será realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

10, NCPC). Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034969-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILCEIA SABINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Quanto à manifestação do patrono da parte autora, convém 

registrar que o princípio da facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso 

VIII, do CDC, tem o condão de permitir ao consumidor a promover ações 

judiciais no foro de seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e 

pode o magistrado, de ofício, reconhecer sua incompetência quando 

vulnerada tal regra. Em verdade, o que se observa é que, algumas ações 

estão sendo ajuizadas nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, 

ou seja, fora do domicílio do consumidor e escritório de seu advogado, 

sem contar que na comarca do domicílio do autor existe uma sede da ré, 

até porque a matriz real da requerida sequer está estabelecida neste 

Estado, mostrando-se tudo com base na exclusiva conveniência do 

procurador da parte. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO 

CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA EM FORO 

DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E DO RÉU. - A competência do 

foro de domicílio do consumidor é absoluta, e dela o juiz deve conhecer de 

ofício. - O princípio da facilitação da defesa do consumidor não autoriza o 

ajuizamento da ação envolvendo relação de consumo em foro diverso do 

domicílio do consumidor ou do réu, segundo a conveniência do advogado 

por ele constituído”. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.12.098506-4/000, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2013, publicação da súmula em 

18/03/2013). Negritei. O Superior Tribunal de Justiça tem rebatido esse tipo 

de situação, exatamente em razão da inexistência de suporte legal a 

respaldá-la, conforme se verifica do seguinte julgado: “DIREITO CIVIL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 

535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO 

PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 
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DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Não há por que falar em violação do art. 

535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido 

nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É inviável a 

aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de 

Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o 

manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e 

não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 

98/STJ. 3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de 

Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas 

e princípios de natureza constitucional. 4. O magistrado pode, de ofício, 

declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, 

porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério 

determinativo da competência nas ações derivadas de relações de 

consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de 

competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela legislação 

consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um 

real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos 

do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos 

direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do 

domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de 

hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar 

a competência de foro em favor de interesse de representante do 

consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido”. (REsp 1032876/MG, Rel. 

Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, 

DJe 09/02/2009). Negritei. Pelo exposto, DECLINO da competência para 

julgamento do feito, determinando sua remessa para a comarca do 

domicílio da parte autora, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032292-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAHAMA BRAGA LADISLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Quanto à manifestação do patrono da parte autora, convém 

registrar que o princípio da facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso 

VIII, do CDC, tem o condão de permitir ao consumidor a promover ações 

judiciais no foro de seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e 

pode o magistrado, de ofício, reconhecer sua incompetência quando 

vulnerada tal regra. Em verdade, o que se observa é que, algumas ações 

estão sendo ajuizadas nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, 

ou seja, fora do domicílio do consumidor e escritório de seu advogado, 

sem contar que na comarca do domicílio do autor existe uma sede da ré, 

até porque a matriz real da requerida sequer está estabelecida neste 

Estado, mostrando-se tudo com base na exclusiva conveniência do 

procurador da parte. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO 

CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA EM FORO 

DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E DO RÉU. - A competência do 

foro de domicílio do consumidor é absoluta, e dela o juiz deve conhecer de 

ofício. - O princípio da facilitação da defesa do consumidor não autoriza o 

ajuizamento da ação envolvendo relação de consumo em foro diverso do 

domicílio do consumidor ou do réu, segundo a conveniência do advogado 

por ele constituído”. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.12.098506-4/000, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2013, publicação da súmula em 

18/03/2013). Negritei. O Superior Tribunal de Justiça tem rebatido esse tipo 

de situação, exatamente em razão da inexistência de suporte legal a 

respaldá-la, conforme se verifica do seguinte julgado: “DIREITO CIVIL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 

535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO 

PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Não há por que falar em violação do art. 

535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido 

nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É inviável a 

aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de 

Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o 

manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e 

não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 

98/STJ. 3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de 

Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas 

e princípios de natureza constitucional. 4. O magistrado pode, de ofício, 

declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, 

porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério 

determinativo da competência nas ações derivadas de relações de 

consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de 

competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela legislação 

consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um 

real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos 

do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos 

direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do 

domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de 

hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar 

a competência de foro em favor de interesse de representante do 

consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido”. (REsp 1032876/MG, Rel. 

Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, 

DJe 09/02/2009). Negritei. Pelo exposto, DECLINO da competência para 

julgamento do feito, determinando sua remessa para a comarca do 

domicílio da parte autora, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033447-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Quanto à manifestação do patrono da parte autora, convém 

registrar que o princípio da facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso 

VIII, do CDC, tem o condão de permitir ao consumidor a promover ações 

judiciais no foro de seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e 

pode o magistrado, de ofício, reconhecer sua incompetência quando 

vulnerada tal regra. Em verdade, o que se observa é que, algumas ações 

estão sendo ajuizadas nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, 

ou seja, fora do domicílio do consumidor e escritório de seu advogado, 

sem contar que na comarca do domicílio do autor existe uma sede da ré, 

até porque a matriz real da requerida sequer está estabelecida neste 

Estado, mostrando-se tudo com base na exclusiva conveniência do 

procurador da parte. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO 

CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA EM FORO 

DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E DO RÉU. - A competência do 

foro de domicílio do consumidor é absoluta, e dela o juiz deve conhecer de 

ofício. - O princípio da facilitação da defesa do consumidor não autoriza o 

ajuizamento da ação envolvendo relação de consumo em foro diverso do 

domicílio do consumidor ou do réu, segundo a conveniência do advogado 

por ele constituído”. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.12.098506-4/000, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2013, publicação da súmula em 

18/03/2013). Negritei. O Superior Tribunal de Justiça tem rebatido esse tipo 

de situação, exatamente em razão da inexistência de suporte legal a 

respaldá-la, conforme se verifica do seguinte julgado: “DIREITO CIVIL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 
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535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO 

PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Não há por que falar em violação do art. 

535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido 

nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É inviável a 

aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de 

Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o 

manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e 

não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 

98/STJ. 3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de 

Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas 

e princípios de natureza constitucional. 4. O magistrado pode, de ofício, 

declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, 

porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério 

determinativo da competência nas ações derivadas de relações de 

consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de 

competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela legislação 

consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um 

real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos 

do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos 

direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do 

domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de 

hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar 

a competência de foro em favor de interesse de representante do 

consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido”. (REsp 1032876/MG, Rel. 

Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, 

DJe 09/02/2009). Negritei. Pelo exposto, DECLINO da competência para 

julgamento do feito, determinando sua remessa para a comarca do 

domicílio da parte autora, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002741-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ALVES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Quanto à manifestação do patrono da parte autora, convém 

registrar que o princípio da facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso 

VIII, do CDC, tem o condão de permitir ao consumidor a promover ações 

judiciais no foro de seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e 

pode o magistrado, de ofício, reconhecer sua incompetência quando 

vulnerada tal regra. Em verdade, o que se observa é que, algumas ações 

estão sendo ajuizadas nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, 

ou seja, fora do domicílio do consumidor e escritório de seu advogado, 

sem contar que na comarca do domicílio do autor existe uma sede da ré, 

até porque a matriz real da requerida sequer está estabelecida neste 

Estado, mostrando-se tudo com base na exclusiva conveniência do 

procurador da parte. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO 

CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA EM FORO 

DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E DO RÉU. - A competência do 

foro de domicílio do consumidor é absoluta, e dela o juiz deve conhecer de 

ofício. - O princípio da facilitação da defesa do consumidor não autoriza o 

ajuizamento da ação envolvendo relação de consumo em foro diverso do 

domicílio do consumidor ou do réu, segundo a conveniência do advogado 

por ele constituído”. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.12.098506-4/000, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2013, publicação da súmula em 

18/03/2013). Negritei. O Superior Tribunal de Justiça tem rebatido esse tipo 

de situação, exatamente em razão da inexistência de suporte legal a 

respaldá-la, conforme se verifica do seguinte julgado: “DIREITO CIVIL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 

535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO 

PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Não há por que falar em violação do art. 

535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido 

nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É inviável a 

aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de 

Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o 

manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e 

não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 

98/STJ. 3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de 

Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas 

e princípios de natureza constitucional. 4. O magistrado pode, de ofício, 

declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, 

porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério 

determinativo da competência nas ações derivadas de relações de 

consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de 

competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela legislação 

consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um 

real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos 

do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos 

direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do 

domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de 

hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar 

a competência de foro em favor de interesse de representante do 

consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido”. (REsp 1032876/MG, Rel. 

Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, 

DJe 09/02/2009). Negritei. Pelo exposto, DECLINO da competência para 

julgamento do feito, determinando sua remessa para a comarca do 

domicílio da parte autora, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013285-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013285-44.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JURACI GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. JURACI GOMES 

DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 13.05.2014, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais de 1,0% ao mês, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo. No mérito alega a impugnação dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 84 de 305



documentos juntas pela parte em razão de diferença de assinaturas, 

ausência de comprovação do pagamento do seguro obrigatório, devendo 

o pagamento ser proporcional à lei, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, laudo particular, devendo o pagamento 

ser proporcional à lesão, do ônus probatório autoral em razão da ausência 

do laudo IML, da necessidade de prova pericial, da correção monetária, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 13.05.2014. Preliminarmente, quanto a 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte 

do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo 

obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do convênio de 

seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). No 

mérito, a parte impugna quanto aos documentos juntados pela autora em 

razão da existência de divergência das assinaturas apostas nos 

documentos, no entanto, esta alegação não obsta, em razão de que a 

requerida não expos motivos fundamentando quanto a sua pretensão. A 

ré argumenta que a Requerente não estava coberta pelo Seguro 

Obrigatório (DPVAT) à época do sinistro, uma vez que, na condição de 

proprietária do veículo automotor, não havia pago o prêmio referente ao 

exercício na data em que ocorreu o acidente automobilístico. Aduz que a 

inadimplência afasta a cobertura do sinistro, consequentemente a autora 

não faz jus ao repasse de qualquer valor indenizatório. Tal alegação não 

prospera, o entendimento pacífico é que a inadimplência com relação ao 

prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de 

indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio 

do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. 

SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA 

PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do 

STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo 

ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 

8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. 

O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da 

indenização. Recurso conhecido e provido. (REsp 621.962/RJ, Rel. 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, 

DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SÚMULA 257 DO STJ - VÍTIMA 

INADIMPLENTE PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - O 

PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO É REQUISITO PARA A CONCESSÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1) O pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório não é condição para que seja concedido o 

valor indenizatório, ainda que o beneficiário (vítima do acidente) 

inadimplente seja proprietário de veículo automotor. 2) A Súmula 257, do 

STJ, pacificou o entendimento que a Seguradora não pode se eximir de 

pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do 

seguro. 3) Não é necessário manifestação acerca de artigos da 

Constituição e de lei citados, se tais dispositivos não foram atacados no 

bojo do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade. 4) Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-MS - APL: 08142942620148120001 MS 

0814294-26.2014.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de 

Julgamento: 19/07/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2016) 

Verifica-se que a ré alega insuficiência da documentação necessária à 

propositura da demanda, sendo que a parte autora juntou aos autos 

boletim de ocorrência, isoladamente, não serve como demonstração 

probatória plausível para demonstrar a efetiva ocorrência do acidente. 

Todavia, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer foram de franquia de responsabilidade do 

segurado”. Tem-se, portanto, que, além do fato de o boletim de ocorrência 

não ser o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, não se pressupõe que a prova seja indispensável para a 

propositura da ação, mas, sim, para o pagamento administrativo da 

indenização. Em juízo, eventual ausência de tal prova não implica 

automaticamente a improcedência do pedido indenizatório, pois o fato 

poderá ser demonstrado por outros meios de provas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT - INÉPCIA DA INICIAL - 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE - ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR - COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. 1. Em se tratando de ação de cobrança de 

indenização securitária originária do DPVAT, o boletim de ocorrência não é 

documento indispensável ao ajuizamento da ação, especialmente se o 

acidente puder ser constatado através de outros meios de prova. 2. A 

indenização decorrente do seguro obrigatório deve ser monetariamente 

corrigida a partir da data do evento danoso. Negado Provimento ao 

r e c u r s o . ”  ( T J - S P  -  A P L :  4 0 0 1 5 1 9 5 1 2 0 1 3 8 2 6 0 5 6 2  S P 

4001519-51.2013.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de 

Julgamento: 13/06/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/06/2016) Desta forma, verifica-se que o boletim de 

atendimento, aliado ao documento hospitalar, comprovam que a autora foi 

vítima de acidente de trânsito em 13.05.2014. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que JURACI GOMES DE OLIVEIRA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do pé esquerdo de média repercussão 

avaliada em 50%, 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, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

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

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

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

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

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$6.750,00 seis mil setecentos e 

cinquenta reais ), contudo 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, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 
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do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

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

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

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 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, § 5, 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. Cuiabá - MT, 23 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014162-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GEORGINA PEIXOTO PEREIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014162-81.2017.8.11.0041 

AUTOR: THAIS GEORGINA PEIXOTO PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. THAIS GEORGINA PEIXOTO 

PEREIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) pelo Rito Comum em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima 

de acidente de trânsito em 05.03.2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

referente seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de 

entrega da documentação, a falta do interesse de agir pela necessidade 

de pedido administrativo prévio, bem como ausência do laudo do IML 

descumprindo o art. 5º, § 5º da Lei 6194/74. No mérito, a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre do quantum 

indenizatório em eventual condenação, existência de regra específica 

sobre a matéria, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação 

da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 05.03.2017. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais 

que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte 

do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo 

obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do convênio de 

seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, em razão da falta do 

pedido administrativo e ausência de comprovação de entrega da 

documentação na esfera administrativa, estas alegações não prosperam, 

nos termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, 

a questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela 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. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) Quanto a preliminar de ausência do laudo do 

IML, este assunto será analisado com o mérito por com ele se confundir. 

No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 05.03.2017. Quanto à alegação sobre a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, prescreve o artigo 5º, 

da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que THAIS GEORGINA PEIXOTO PEREIRA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo de 

media repercussão avaliada em 50%, 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, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

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

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

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

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

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

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 
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assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

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

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

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

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

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

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

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

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

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

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

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

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

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

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

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

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

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

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

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

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

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

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo 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, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

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

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

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 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, § 5, 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. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020633-16.2017.8.11.0041 

AUTOR: DIEGO FELIPE FERREIRA DE SOUZA AQUINO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. DIEGO FELIPE 

FERREIRA DE SOUZA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima 

de acidente de trânsito em 16.05.2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 7.064,69 (sete mil e 

sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), bem como seja 

reembolsado no valor de R$ 314,69 (trezentos e quatorze reais e 

sessenta e nove centavos) a título de indenização em razão dos gastos 

decorrentes de assistência médica e suplementar. acrescidos de juros 

legais de 1,0% ao mês, mais a correção monetária de acordo com o índice 

do INPC, e seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, da 

nulidade do processo, pois alega divergência documental, bem como a 

falta do interesse de agir pela necessidade de pedido administrativo 

prévio. No mérito alega ausência de comprovação do pagamento do 

seguro obrigatório, ausência de nexo de causalidade entre a invalidez e o 

acidente automobilístico noticiado, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, improcedência do pedido de reembolso 

por despesas médicas e suplementares, princípio da eventualidade da 

forma de pagamento de eventual condenação bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, obrigatório no valor de R$ 7.064,69 (sete mil e sessenta e 

quatro reais e sessenta e nove centavos), bem como seja reembolsado no 

valor de R$ 314,69 (trezentos e quatorze reais e sessenta e nove 

centavos) referente ao DAMS, em razão de acidente de trânsito em que 

afirma ter sido vítima em 16.05.2016. Preliminarmente, quanto a alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Com relação a alegação da nulidade 
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do processo por defeito de representação, é certo que não ocorre a 

suposta divergência documental por parte da declaração de 

hipossuficiência , pelo que rejeito a preliminar arguida. Quanto à alegação 

de ausência de interesse de agir, em razão da falta do pedido 

administrativo e pendência documental, estas alegações não prosperam, 

nos termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, 

a questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela 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. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) No mérito, a ré argumenta que a Requerente não 

estava coberta pelo Seguro Obrigatório (DPVAT) à época do sinistro, uma 

vez que, na condição de proprietária do veículo automotor, não havia 

pagado o prêmio referente ao exercício na data em que ocorreu o acidente 

automobilístico. Aduz que a inadimplência afasta a cobertura do sinistro, 

consequentemente a autora não faz jus ao repasse de qualquer valor 

indenizatório. Tal alegação não prospera, o entendimento pacífico é que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA 

LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 

Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa 

vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode 

ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação 

da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de 

seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não 

inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). E M E N T A - 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INVALIDEZ PERMANENTE - 

INADIMPLÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SÚMULA 257 DO 

STJ - VÍTIMA INADIMPLENTE PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - 

O PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO É REQUISITO PARA A CONCESSÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1) O pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório não é condição para que seja concedido o 

valor indenizatório, ainda que o beneficiário (vítima do acidente) 

inadimplente seja proprietário de veículo automotor. 2) A Súmula 257, do 

STJ, pacificou o entendimento que a Seguradora não pode se eximir de 

pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do 

seguro. 3) Não é necessário manifestação acerca de artigos da 

Constituição e de lei citados, se tais dispositivos não foram atacados no 

bojo do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade. 4) Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-MS - APL: 08142942620148120001 MS 

0814294-26.2014.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de 

Julgamento: 19/07/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2016) 

Verifica-se que a ré alega insuficiência da documentação necessária à 

propositura da demanda, sendo que a parte autora juntou aos autos 

boletim de ocorrência, isoladamente, não serve como demonstração 

probatória plausível para demonstrar a efetiva ocorrência do acidente. 

Todavia, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer foram de franquia de responsabilidade do 

segurado”. Tem-se, portanto, que, além do fato de o boletim de ocorrência 

não ser o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, não se pressupõe que a prova seja indispensável para a 

propositura da ação, mas, sim, para o pagamento administrativo da 

indenização. Em juízo, eventual ausência de tal prova não implica 

automaticamente a improcedência do pedido indenizatório, pois o fato 

poderá ser demonstrado por outros meios de provas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT - INÉPCIA DA INICIAL - 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE - ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR - COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. 1. Em se tratando de ação de cobrança de 

indenização securitária originária do DPVAT, o boletim de ocorrência não é 

documento indispensável ao ajuizamento da ação, especialmente se o 

acidente puder ser constatado através de outros meios de prova. 2. A 

indenização decorrente do seguro obrigatório deve ser monetariamente 

corrigida a partir da data do evento danoso. Negado Provimento ao 

r e c u r s o . ”  ( T J - S P  -  A P L :  4 0 0 1 5 1 9 5 1 2 0 1 3 8 2 6 0 5 6 2  S P 

4001519-51.2013.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de 

Julgamento: 13/06/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/06/2016) Desta forma, verifica-se que o boletim de 

atendimento, aliado ao documento hospitalar, comprovam que a autora foi 

vítima de acidente de trânsito em 16.05.2016. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que DIEGO FELIPE FERREIRA DE SOUZA AQUINO 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50%, 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, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

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

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

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

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

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

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

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

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

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus 

a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 
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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. Com relação ao pedido 

de reembolso das despesas médicas e suplementares, verifica-se que a 

parte autora efetuou gastos no valor de R$ 314,69 (trezentos e quatorze 

reais e sessenta e nove centavos), referente aos exames, medicamentos 

e consultas hospitalares, conforme demonstrado no documento ID. 

8693930. Assim, estando demonstrado que as despesas foram efetuadas 

em decorrência dos danos sofridos em acidente de trânsito e não tendo 

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

ao reembolso pleiteado. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 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, ainda, ao 

pagamento de R$ 314,69 (trezentos e quatorze reais e sessenta e nove 

centavos), referente à restituição das despesas médicas hospitalares 

suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo 

desembolso, conforme demonstra às fls. 22/26 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, § 5, 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. Cuiabá - 

MT, 23 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017899-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU CENE DE CARVALHO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017899-92.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELISEU CENE DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ELISEU CENE DE CARVALHO, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

24.02.2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais de 1,0% ao mês, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela 

ausência de pedido administrativo prévio, não sendo comprovado o 

pedido. No mérito alega a ausência de nexo causal, em razão da 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

constitucionalidade da Medida Provisória nº. 451/2008 e da decorrente Lei 

11.945/2009, devendo o pagamento ser proporcional à lesão, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. . A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido 

vítima em 24.02.2017. Preliminarmente, quanto a alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto as alegações de ausência de 

interesse de agir, pela ausência de pedido administrativo e sua não 

comprovação e recusa, estas alegações não prosperam nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela 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. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência da documentação 

necessária à propositura da demanda, sendo que a parte autora juntou 

aos autos boletim de ocorrência, isoladamente, não serve como 

demonstração probatória plausível para demonstrar a efetiva ocorrência 

do acidente. Todavia, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer foram de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Tem-se, portanto, que, além do fato de o 

boletim de ocorrência não ser o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, não se pressupõe que a prova seja 

indispensável para a propositura da ação, mas, sim, para o pagamento 

administrativo da indenização. Em juízo, eventual ausência de tal prova 

não implica automaticamente a improcedência do pedido indenizatório, pois 

o fato poderá ser demonstrado por outros meios de provas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT - INÉPCIA DA INICIAL - 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE - ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR - COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. 1. Em se tratando de ação de cobrança de 

indenização securitária originária do DPVAT, o boletim de ocorrência não é 

documento indispensável ao ajuizamento da ação, especialmente se o 

acidente puder ser constatado através de outros meios de prova. 2. A 

indenização decorrente do seguro obrigatório deve ser monetariamente 

corrigida a partir da data do evento danoso. Negado Provimento ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 89 de 305



r e c u r s o . ”  ( T J - S P  -  A P L :  4 0 0 1 5 1 9 5 1 2 0 1 3 8 2 6 0 5 6 2  S P 

4001519-51.2013.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de 

Julgamento: 13/06/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/06/2016) Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência, aliado ao documento hospitalar, comprovam que a autora foi 

vítima de acidente de trânsito em 24.02.2017. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que ELISEU CENE DE CARVALHO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da mão direita de média repercussão 

avaliada em 50%, 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, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

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

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

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

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

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

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

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

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

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

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

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

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da 

mão direita, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00(nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

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

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

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte 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, § 5, 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. Cuiabá - MT, 23 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009005-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL VICTOR DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1009005-30.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MAXSUEL VICTOR DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. MAXSUEL 

VICTOR DA SILVA ARAUJO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 07/07/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, bem como a falta do interesse de 

agir pela necessidade de pedido administrativo prévio, princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral e ausência de comprovante de 

residência, emsejando a falta de pressuposto de constituição valida e 

regular do processo. No mérito, a ré alega inexistência de prova de 

invalidez, discorre sobre o valor e limite da indenização, devendo o 

pagamento ser proporcional à lesão, da necessidade de prova pericial, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 07/07/2016. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais 

que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte 

do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo 

obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do convênio de 
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seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, por ausência de 

pedido administrativo prévio, esta alegação não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela 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. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se ainda, quanto de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por não 

ter a parte autora juntado comprovante de residência, os artigos 319 e 320 

do Novo Código de Processo Civil (antigo 282 e 283 do CPC) estabelecem 

requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a regular 

tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é 

dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A 

JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM 

FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível) No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliados ao boletim de atendimento e ao boletim do SAMU 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/07/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MAXSUEL VICTOR DA SILVA 

ARAUJO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito de leve repercussão avaliada em 25%, 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, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

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

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

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

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

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

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

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, 

R$ 843,75( oitocentos e quarenta e três reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

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, 
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condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 843,75( oitocentos e quarenta e 

três reais). 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, § 5, 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. Cuiabá - MT, 22 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009005-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL VICTOR DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1009005-30.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MAXSUEL VICTOR DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. MAXSUEL 

VICTOR DA SILVA ARAUJO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 07/07/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, bem como a falta do interesse de 

agir pela necessidade de pedido administrativo prévio, princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral e ausência de comprovante de 

residência, emsejando a falta de pressuposto de constituição valida e 

regular do processo. No mérito, a ré alega inexistência de prova de 

invalidez, discorre sobre o valor e limite da indenização, devendo o 

pagamento ser proporcional à lesão, da necessidade de prova pericial, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 07/07/2016. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais 

que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte 

do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo 

obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do convênio de 

seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, por ausência de 

pedido administrativo prévio, esta alegação não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela 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. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se ainda, quanto de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por não 

ter a parte autora juntado comprovante de residência, os artigos 319 e 320 

do Novo Código de Processo Civil (antigo 282 e 283 do CPC) estabelecem 

requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a regular 

tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é 

dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A 

JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM 

FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 
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não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível) No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliados ao boletim de atendimento e ao boletim do SAMU 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/07/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MAXSUEL VICTOR DA SILVA 

ARAUJO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito de leve repercussão avaliada em 25%, 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, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

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

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

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

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

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

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

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, 

R$ 843,75( oitocentos e quarenta e três reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

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

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

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 843,75( oitocentos e quarenta e 

três reais). 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, § 5, 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. Cuiabá - MT, 22 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022488-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI SEIXAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIAS PRIVADA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1022488-64.2016.811.0041 Vistos, etc. A Resolução 

04/2016 - TP assim dispôs: Art. 1º - Acrescentar o artigo 13-A na 

Resolução n. 022/2011-TP, nos seguintes termos: 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. Diante disso, observa-se que a petição inicial encontra-se 

desorganizada, iniciando-se na pagina 5, sem qualificação das partes ou 

indicação da ação, devendo o autor sanar a irregularidade no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024304-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAUL GEHARD HOFFMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO SILVA HOFFMANN OAB - PR63607 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCIOLI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

MARIO SERGIO ORCIOLI (RÉU)

ANDRE GUSTAVO COELHO MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1024304-47.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Ordinária de Cobrança c/c Rescisão de Negócio Jurídico e Nulidade 

de Venda ajuizada por Paul Gehard Hoffmann em desfavor de Orcioli 

Distribuidora de Alimentos. Considerando que o requerente reside na 

cidade de Várzea Grande/MT e o imóvel objeto da ação também está 

localizado na cidade de Várzea Grande/MT, declino da competência para 

processar e julgar a presente causa, nos termos do art.53, III, alíena a e d, 

do Código de Processo Civil, que dispõe que: Art. 53. É competente o foro: 

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e 

reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do 

guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja 

filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no 
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antigo domicílio do casal; II - de domicílio ou residência do alimentando, 

para a ação em que se pedem alimentos; III - do lugar: a) onde está a sede, 

para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou 

sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde 

exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou 

associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser 

satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de 

residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no 

respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a 

ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; IV - do 

lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; b) em que for 

réu administrador ou gestor de negócios alheios; V - de domicílio do autor 

ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão 

de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Remetam-se os 

autos imediatamente à uma das Varas da comarca de Várzea Grande-MT, 

fazendo-se as devidas anotações e baixas, inclusive no distribuidor. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004880-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SEVERINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 1004880-82.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por Maria Jose 

Severina da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Analisando detidamente o feito, verifica-se que a autora 

alega que adquiriu o imóvel por meio de contrato de compra e venda, 

sendo que a fatura de energia estaria no nome da antiga inquilina. Em que 

pese os argumentos da autora, observa-se que o contrato de compra e 

venda de ID nº 119973606 encontra-se em nome de Sebastião Alves 

Cardoso e Edemilson Herculano Rodrigues, o que não comprova a 

propriedade da autora e a titularidade com relação ao consumo de energia. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos a cópia dos seus documentos pessoais, bem 

como o contrato de compra e venda que comprove a legitimidade para 

propor a demanda, sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004683-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE MELO SAN MARTINI PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004683-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Edmilson de Melo San Martini 

Paixão em desfavor de Telefônica Brasil S/A, com pedido de tutela de 

urgência para que seja determinada a exclusão do nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito. Aduz a parte autora que foi constatada 

uma restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia informa 

desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes. Informa que não realizou qualquer tipo de relação jurídica 

que originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato é indevido. 

Requer o julgamento procedente a fim de que o requerido seja condenado 

ao pagamento de indenização por danos morais. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

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

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

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

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com a negativação de seu nome pela parte requerida, em razão de 

negócio jurídico não realizado, de modo que a restrição é indevida. Em 

juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do 

autor, bem como a alegação de não contratação dos serviços. Do mesmo 

modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no 

fato de a permanência da negativação implicar em restrição do crédito do 

autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. 

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino a expedição de ofício para que o banco de dados do SERASA e 

congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu 

banco de dados, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 15/05/2018, às 09:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 
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(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. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024123-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS CAETANO DE FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1024123-46.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Reivindicatória ajuizada por Maria Divina Leite em desfavor de Silas 

Caetano de Farias. Sustenta a autora que é proprietária do imóvel em 

discussão e no dia 10/06/2017 às 10h40 no Balneário Jardim Vicentina, 

Quadra 16 e 15, no Bairro Despraiado, nesta capital, o Réu havia erguido 

uma cerca no terreno de propriedade da Autora, como se proprietário 

fosse, impedindo dessa forma o acesso da autora a sua propriedade e tão 

pouco permitindo que ela goze, usufrua ou colha sobre a mesma qualquer 

qualidade inerente ao do proprietário. Neste mesmo dia foi registrado 

Boletim de Ocorrências, segundo o qual foi noticiado o acesso indevido. 

Na qualidade de proprietária dos imóveis que compõe a quadra 16, objeto 

imóvel invadido, conforme documentos de registro público, a Autora 

determinou a retirada da cerca. No entanto, o Réu impôs resistência 

injustificada e, com o fito de manter incólume suposta posse, ante a 

invasão, não houve outra alternativa, utilizando das prerrogativas do Art. 

1210, § 1º do Código Civil Brasileiro, determinou, com seus próprios meios, 

a retirada da cerca. Neste momento, uma guarnição da Policia Militar 

interviu e encaminhou o caso para a Polícia judiciária Civil para apuração 

da ocorrência, conforme Registro 194524 anexo; Requer a concessão da 

antecipação da tutela de evidência liminarmente, nos termos Art. 301 do 

NCPC, para que seja o Réu desde já compelido a desocupar o imóvel com 

a imissão da Autora na posse dos imóveis, autorizando a autora a retirar 

as telas que cercam o local, tendo em vista a comprovação da 

propriedade do bem e a possibilidade de a permanência do Réu vir a 

causar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Os autos vieram 

conclusos. Fundamento: Busca o autor, em sede de liminar, a concessão 

de tutela de evidencia baseando-se no inciso II e IV do art. 311 que assim 

dispõe: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: II - as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 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. Ocorre que, não há tese firmada em recursos 

repetitivos ou em sumula vinculante acerca do caso em comento que 

admitam a antecipação de tutela, a fim de imitir o titular do domínio na 

posse do imóvel. E mais, o parágrafo único dispõe que, apensa nas 

hipóteses do art. II e III é que o Juiz poderá decidir liminarmente sobre o 

caso, que seriam as hipóteses não aplicáveis: “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;” Assim, apesar 

de ter o advogado constituído forçado a aplicabilidade do inciso II, 

acostando uma jurisprudência sobre o caso, a hipótese exige julgamento 

de casos repetitivos ou sumula vinculante, o que não é o caso. Dessa 

forma, por incidir no inciso IV do art. 311, diante da necessidade de se 

verificar a possibilidade de atendimento da liminar, designo audiência de 

justificação previa a ser realizada no dia 11/04/2018, às 16:30 horas, onde 

as partes deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e de 

no máximo 03 testemunhas independentes de intimação. Intimem-se as 

partes da presente decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017063-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOMINGOS (EXECUTADO)

MAMIEL'S MODA E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

HORTENCIA BEATRICE DE VITA DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017063-22.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizado 

por Condomínio Civil do Pantanal Shopping em desfavor de M. de V. D. 

Trevisan & Cia Ltda., Hortência Beatrice de Vita Domingos e Antônio 

Toninho Domingos. A parte autora se manifestou no ID nº 8028041, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 8028041, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038124-36.2017.8.11.0041

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:

NELTON FRANCISCO BORBOREMA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca de certidão do senhor oficial de justiça, sobretudo quanto à citação 

o requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012572-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ERCULANA SILVA DA COSTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da diligência de id. 11689711, datada 07.02.2018, 

dando o devido prosseguimento ao feito visando a citação/intimação do 

Requerido. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2018. DEIVISON FIGUEIREDO 

PINTEL Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001998-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECATO VERA TREINAMENTOS LTDA - ME (RÉU)

LEONARDO CECATO VERA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca de certidão do senhor oficial de justiça, bem como indicar novo 

endereço, uma vez que a certidão de foi negativa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023748-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça ID 10780056 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017574-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANA RENSI (EXECUTADO)

MARCOS GUIRADO INOUE (EXECUTADO)

SUPERMERCADO JANJAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça ID 9987147 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037087-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO BRITO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037087-71.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: ORIVALDO BRITO DE CARVALHO Vistos 

etc.. TENDO EM VISTA QUE O DEVEDOR não foi encontrado no endereço 

do contrato e com protesto via edital, procedo a pesquisa de seu 

endereço no Infojud, assim, expeça-se mandado a ser cumprido naquele 

nominado na exordial e na R.SD. N.8, Q-D, JARDIM UNIÃO - VÁRZEA 

GRANDE. Intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017– CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. CUMPRIDO, Por ora indefiro o pleito de 

inclusão da presente ação no RENAVAM, por meio do Sistema RENAJUD, 

bem como a expedição de ofício ao DEPARTAMENTO COMPETENTE com a 

finalidade de determinar o bloqueio da documentação do veículo objeto da 

lide. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo CHEVROLET CORSA, placa: JYT1842 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 
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pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

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

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, quanto as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas 

em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04. Por fim, nos 

termos do art. 212, § 2º, do CPC/2015, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Ao Sr. Meirinho, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta 

decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da 

sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018385-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CARAJOINAS RAMALHO BIANCHI (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006919-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1006919-86.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO Vistos etc.. 

Cite-se a executada, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a 

possibilidade de a executada reconhecer a dívida e, mediante o depósito 

de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC, e intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 
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processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se, servindo como mandado a 

cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos 

termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cite-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de março de 2017 Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002574-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1002574-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ITAU UNIBANCO 

S/A em face de TRANSLORI TRANSPORTES LTDA – ME, todos 

qualificados nos autos em referência, com amparo a Cédula de Crédito n. 

86022-201516351008, objetivando a apreensão do veículo Volvo FH 460 

6x4 T, placa QBQ4154. Do cotejo dos autos, observo que, antes da 

apreciação do pedido de liminar, a requerida compareceu 

espontaneamente aos autos e, dentre os seus requerimentos, suscitou a 

conexão desta ação com os autos que tramitam na Terceira Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT sob o nº 

1018439-77.2016.8.11.0041. Para instruir sua manifestação, demonstrou a 

requerida, por meio dos andamentos processuais do aludido feito (Id. 

4791597 – Pág. 2) que a sua distribuição ocorreu aos 26/10/2016, bem 

assim, por meio da cópia da petição inicial (Id. 4791597) demonstrando que 

naquele há discussão do mesmo contrato, revelando-se inequívoca a 

conexão de ações, restando imperioso o processamento conjunto, ante o 

risco de decisões conflitantes. A propósito: “PROCESSO CIVIL - AÇÕES 

CONEXAS - BUSCA E APREENSÃO - REVISIONAL DE CONTRATO - 

JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AUSÊNCIA - NULIDADE. Por dicção do artigo 

105 do CPC/73 (atuais arts. 55, § 1º e 58, ambos do CPC/2015), a reunião 

de ações conexas impõe julgamento simultâneo, daí porque a inércia no 

exame de qualquer delas implica nulidade da sentença por incompleta 

prestação jurisdicional.” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.13.019681-2/002, 

Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 24/01/2018, publicação da súmula em 30/01/2018) Considerando que o 

feito anunciado pela parte foi distribuído primeiro, manifesta a prevenção 

daquele juízo, na forma do art. 59 do CPC. Posto isso, declaro a 

incompetência deste juízo para o processamento deste feito e 

imediatamente, e determino a remessa destes autos à 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário desta Capital. Cumpra-se. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015470-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOARA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1015470-55.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: RODOARA TRANSPORTES LTDA - EPP, CARLOS 

ALBERTO GUIDOLIN Vistos, etc.. Intimo o exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 

– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais 

das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no 

mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019958-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R LEMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1019958-53.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: R LEMES DE OLIVEIRA - ME Vistos, etc.. Intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Cite-se o executado, expedindo-se o mandado de citação e 
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penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora do bem indicado no ID. 8303397 

- Pág. 4 e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no 

mandado a possibilidade do executado reconhecer a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cite-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001012-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS STREGE SANZOVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1001012-96.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: MARCOS STREGE SANZOVO Vistos, etc.. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

BRAVO, placa: OOG8154 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

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

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 11425945. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. RESTANDO INFRUTÍFERA, expeça-se carta precatória para 

cumprimento na RUA SÃO BORJA, 85, NOVA CANARANA, CANARANA 

MT., conforme dados do Infojud, intimando o autor para comprovar o 

recolhimento de custas. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000152-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIANE DE PAULA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1000152-95.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GEISIANE DE PAULA SILVA Vistos, etc.. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

HONDA BIZ 125 FLEXONE, placa: OAY0008 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

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

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 11370864. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Por ora indefiro o pleito de inclusão da presente ação no 

RENAVAM, por meio do Sistema RENAJUD. Intime-se. Cumpra-se. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1000685-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: SELMA LOPES CERQUEIRA Vistos, etc.. Da análise dos 

autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia para o senhor 

oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 

– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais 

das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

SIENA ESSENCE, placa: OAU9024 (demais características na inicial), posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 
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REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

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

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao Detran, bem como ao 

RENAVAM. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1002313-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WILSON CARLOS DE LIMA Vistos, 

etc.. Recebo a emenda à inicial IDs: 9665093 Por verificar que a Ação 

Revisional n° 1005975-84.2017.8.11.0041, em trâmite neste juízo, possui 

como objeto o mesmo contrato que ampara este feito, PROCEDA-SE A 

VINCULAÇÃO, observando que não foi concedida a tutela antecipada 

nesse feito. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FORD KA FLEX, placa QBY1920 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

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

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 
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expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 7293131. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Por ora indefiro o pleito de inclusão da presente ação no 

RENAVAM, por meio do Sistema RENAJUD. INDEPENDENTEMENTE DOS 

ATOS ACIMA, intimo o autor para impugnar a contestação ID4987691, que 

será apreciada no momento oportuno. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1002313-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WILSON CARLOS DE LIMA Vistos, 

etc.. Recebo a emenda à inicial IDs: 9665093 Por verificar que a Ação 

Revisional n° 1005975-84.2017.8.11.0041, em trâmite neste juízo, possui 

como objeto o mesmo contrato que ampara este feito, PROCEDA-SE A 

VINCULAÇÃO, observando que não foi concedida a tutela antecipada 

nesse feito. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FORD KA FLEX, placa QBY1920 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

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

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 
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determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 7293131. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Por ora indefiro o pleito de inclusão da presente ação no 

RENAVAM, por meio do Sistema RENAJUD. INDEPENDENTEMENTE DOS 

ATOS ACIMA, intimo o autor para impugnar a contestação ID4987691, que 

será apreciada no momento oportuno. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1033556-74.2017.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

PARTE RÉ: ANDRE NATACIO DE SOUZA

CITANDO(A,S): ANDRE NATACIO DE SOUZA, CPF: 024.615.081-51

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 26.262,65

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição, para, no prazo de dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da 

lei n. 10.391/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Este edital 

tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE REQUERIDA da apreensão 

do veículo, objeto da ação, qual seja, UM VEÍCULO marca FIAT, modelo 

STRADA CD FLEX ADVENTURE(HSD) 1.8 8V A/G 2P, ano 2010/2010, 

chassi 9BD27844DA7246448, placa NTY5758, cor CINZA e renavam nº 

209526149.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 26 de fevereiro de 2018. Assinado digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1001352-40.2018.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.

PARTE RÉ: MAXWELL YAN RODRIGUES REIS

CITANDO(A,S): MAXWELL YAN RODRIGUES REIS, CPF: 047.278.911-23

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/01/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 9.061,52

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição, para, no prazo de dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da 

lei n. 10.391/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Este edital 

tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE REQUERIDA da apreensão 

do veículo, objeto da ação, qual seja, UM VEÍCULO marca GM CHEVROLET 

modelo CELTA LIFE 1.0 MPFI, ano fabricação 2008, chassi 

9BGRZ48909G226421, placa NJM-2498, cor PRATA e renavam nº 

000115585796. Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 26 de fevereiro de 2018. 

Assinado digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1025542-04.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

EXECUTADO: FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA, 

EVELYN FERRARI e HENRIQUE FERRARI

CITANDO: FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA, 

CNPJ 17.553.684/0001-51; EVELYN FERRARI, CPF 735.697.121-68 e 

HENRIQUE FERRARI,CPF 023.624.311-00

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/08/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 367.234,16

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, , digitei. 

Cuiabá - MT, 26 de fevereiro de 2018. Assinado digitalmente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024567-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELEN SEBASTIANA ALVES PINHEIRO ANTUNES (EXECUTADO)

CASA DOS COLCHOES COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DULCINA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 103 de 305



 

Vistos, etc. Analisando os autos não resta dúvida de que a penhora 

recaiu em conta da parte executada que recebe proventos. A questão 

dispensa maiores delongas considerando que este Juízo entende 

impenhorável valor de salário diante da natureza alimentar. Assim, 

proceda-se o levantamento da penhora, o mesmo fazendo em relação a 

outra conta diante do valor ínfimo. Após, intime-se o autor para indicar 

outros bens passíveis de penhora. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Gabriella 

Gahyva, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001229-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FITZ RESTAURANTE LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

NOTA AO EMBARGADO: Deverá o Embargado manifestar sobre os 

embargos acostados aos autos, no prazo da lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019000-67.2017.8.11.0041

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:

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

PETROJANES STELLATO FILHO (RÉU)

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

26.02.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035117-36.2017.8.11.0041

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:

ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

26.02.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025406-07.2017.8.11.0041

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:

CMGM MINERACAO LTDA (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

26.02.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038274-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN (EMBARGANTE)

FERNANDO CESAR DURIGAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO)

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

NOTA AO EMBARGADO: Deverá o Embargado manifestar sobre os 

embargos acostados aos autos, no prazo da lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038225-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018127-67.2017.8.11.0041

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:

GLEISON APARECIDO OLIVEIRA SOARES (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019785-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Ordinária de Revisão Contratual e 

Anulação de Cláusulas Ilegais com Pedido de Tutela Antecipada e 

ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I 

do Código de Processo Civil, para alterar o juros de mora para 1% ao mês. 

No mais, permanecem os encargos como pactuados por entender que são 

regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes. 

Considerando que a parte autora decaiu da parte maior e é beneficiária da 
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Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I.Cumpra-se. Cuiabá, 27.02.18 Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018356-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze 

dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora. Havendo pagamento, 

diga o credor. Ao contrário, Converto a presente ação em Execução de 

Sentença, devendo proceder as anotações necessárias, inclusive na 

autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. Aplico a multa de dez por 

cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do 

débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação. Cumpra-se. Cuiabá, 28.02.18 Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011349-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA PEIXOTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Suspendo o andamento do feito, diante do falecimento da 

requerida. Intime-se o autor para proceder habilitação no prazo legal, nos 

termos da Lei Civil Brasileira. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013737-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Deverá o autor cumprir a determinação no prazo concedido, 

pois as pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 4 . 0 2 . 1 8  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012978-90.2017.8.11.0041

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:

JOAO L. PEREIRA BISNETO - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Deverá o autor cumprir a determinação dos autos no prazo 

fixado, pois as pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025742-11.2017.8.11.0041

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:

TOP LIFE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ROQUE SERGIO AMERICO (EXECUTADO)

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

executada no prazo legal e por uma das formas de Lei. Após, proceda-se 

a pesquisa como postulado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020952-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELBA NEIDA CORREA ANDRADE (RÉU)

DORALICE CORREA ANDRADE ME - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA OAB - MT22537/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. As pesquisas de endereço já foram realizadas nos autos. 

Intime-se o autor para providenciar a citação da requerida faltante, no 

prazo legal e por uma das formas de Lei. Cumpra-se. Cuiabá, 24.02.18 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020928-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

DANIEL VIEIRA DOS SANTOS PENHA (RÉU)

MARCELO ANDRADE SILVA (RÉU)

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas ja foram realizadas nos autos. 

Assim, providencie o autor a citacao no prazo legal e por uma das formas 

de Lei. Cumpra-se. Cuiaba, 24.02.18 Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017413-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS PAISAGISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

NILSON NERES REIS SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Vistos, etc. Não está viasualizando o demonstrativo de débito, devendo o 

autor juntar aos autos no prazo legal e após, conclusos. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 4 . 0 2 . 1 8  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036919-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FARIA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O pedido de purgação de mora, diverge da decisão dos autos, 

restando prejudicado. Decorrido o prazo de citação, certifique-se sobre 

purgação de mora como constante dos autos ou apresentação de 

resposta. Após, conclusos. Cuiabá, 24.02.18 Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035315-73.2017.8.11.0041

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:

DENIS ALBUQUERQUE SEMPIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO 

o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando quitado o contrato. 

Revogo em definitivo a liminar concedida, bem como, mantendo o requerido 

na posse do bem dando a quitação total do contrato. Faculto ao credor o 

levantamento do valor depositado nos autos. Expeça-se alvará. 

Proceda-se a baixa da alienação fiduciária e da restrição cadastral 

referente ao contrato em tela. Expeça-se o necessário. Considerando que 

a parte requerida é beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a do pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, expeça-se o necessário e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

2 4 . 0 2 . 2 0 1 8  G a b r i e l l a  G a h y v a  P a e s ,  A s s e s s o r a , 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038675-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI SCHUTZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.02.18 Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004560-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.F.C.REGIONAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

CIELO S.A. (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004560-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.F.C.REGIONAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

CIELO S.A. (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000120-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DO CARMO DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (RÉU)

BANCO FIAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo dos autos para surtir seus 

efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 

487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, cumpra-se o acordo e 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025419-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT0003575A-B (ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008318-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KHALIL MIKHAIL MALOUF (AUTOR)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (AUTOR)

ALAN AYOUB MALOUF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001826-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALLAS HANTUNES BORGES DIAS DA COSTA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, onde o requerido atualizou o débito em 

atraso anunciado na inicial, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com 

fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, 

recolha-se mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido, 

deverá haver restituição do bem a parte requerida, arcando o autor com a 

diligência. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial 

e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.02.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037091-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT0007410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, devendo o autor fazer 

comprovação de rendimentos para aquilatar a necessidade da justiça 

gratuita ou do parcelamento. Após, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 7 . 0 2 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015254-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSO ATIVO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LICURGO PIMENTEL NETO (EXECUTADO)

HERLON SANTOS PIMENTEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá o autor 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: 1014768-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUKE CESAR LIMA BEZERRA OAB - MT22089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NORBERTO CARNEIRO MAYER (EXECUTADO)

MIGUEL BARACAT NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O pedido do autor resta prejudicado, considerando a penhora 

já realizada nos autos. Assim, deverá no prazo legal, dar prosseguimento 

ao feito, diante da constrição judicial realizada. Cumpra-se. Cuiabá, 

27.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033177-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BELEM GOMES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.02.18 Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004283-16.2018.8.11.0041

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:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (RÉU)

KELYN TIRLONI (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, Assessor(a), 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para 

pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às advertências 

previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado 

que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021476-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face da certidão inadmito os Embargos de Declaração 

diante de sua intempestividade. Cumpra-se a sentença prolatada, oficie-se 

ao Detran para proceder baixa do gravame e após, arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27.02.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019664-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

ROBERTA VERA FERREIRA MIRANDA (EXECUTADO)

SCANDALO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

VISTOS, ETC. O processo de execução, possui rito próprio que quando da 

citação, encontrando ou não a parte executada o meirinho terá que tomar 

demais providências, salvo quando trata-se de edital, portanto inviável 

citação por carta registrada, pois não há como delegar tais poderes ao 

carteiro. Assim, providencie e autor a citação da parte executada, por uma 

das formas determinadas em Lei e após, conclusos. Cuiabá, 28.02.18 
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Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005368-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUMBER INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (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: 1004285-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MOREIRA FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017784-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020188-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DOS SANTOS (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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003938-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CACIQUE S/A. (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. É sabido que o Novo 

Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual 

ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção 

antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 

do NCPC. Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio 

documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura 

ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o 

exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a 

exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o 

procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC. Desta forma, 

demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do 

art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os 

documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o 

Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual 

ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de 

Processo Civil de 2015.Expeça-se o necessário. Considerando que desde 

a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara 

Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a 

falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela 

qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do 

processo sua designação. Cite-se e intime-se o requerido da liminar e 

responder a ação, constando às advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se.  Cuiabá, 25.02.18 Mat i lde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024097-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

 

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: 1031927-65.2017.8.11.0041

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:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (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: 1025919-72.2017.8.11.0041

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:

MAAT ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

RACHID SILVESTRE MASSAD GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

ANA LUCIA BODNAR MASSAD GOMES DA SILVA (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 Vistos, etc. Proceda-se a penhora como 

postulado nos autos, se o bem for de propriedade da parte executada. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.02.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021146-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ALEGRE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.02.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003732-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, 

intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, cumpra-se 

determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.02.2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003641-43.2018.8.11.0041

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)

IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME (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. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para 

pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 25.02.18.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021127-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DA SILVA ROCHA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035168-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO EPIFANIO DOS SANTOS (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: 1002855-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRENE RODRIGUES VIANA (EXECUTADO)

FABIO SOUSA VIANA (EXECUTADO)

FABIO SOUSA VIANA 36995290100 (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003728-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PEREIRA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora juntar 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004232-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora juntar 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003556-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora juntar 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003919-44.2018.8.11.0041

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:

ELIANE CRISTINA DOMINGUES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003744-50.2018.8.11.0041

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:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003632-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DEOCLIDES BRAUN (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031234-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PORFIRIO CONESA (EXECUTADO)

JOSE FURLANETE CONESA (EXECUTADO)

RODAO VEICULOS LTDA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017596-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL LOCADORA LTDA - ME - ME (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

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000786-28.2017.8.11.0041

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:

ANA CAROLINA ANDRADE PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000786-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANA CAROLINA 

ANDRADE PEREIRA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A., pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de ANA CAROLINA 

ANDRADE PEREIRA, ambos devidamente qualificados e representados 

nos autos. Alega o autor, em suma, que firmou com a requerida, contrato 

de financiamento, com clausula de alienação fiduciária para aquisição de 

bem móvel, descrito na exordial, onde relata que a ré deixou de adimplir as 

parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente 

demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na 

inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das 

custas processuais e honorários advocatícios. Instruiu a inicial com 

documentos. No ID de nº 4612722, foi deferida a liminar pleiteada, sendo o 

bem apreendido e depositado em mãos dos representantes legais do autor 

(ID 5813176). Devidamente citada a requerida, manifestou-se (ID, 

5858352) requerendo a purgação da mora, assim como a imediata 

restituição do bem móvel, o que foi deferido (ID. 5886035). No ID. De nº 

9189599, foi certificada a ausência de contestação. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão objetivando o requerente a apreensão do bem alienado, em 

razão do descumprimento contratual. Registro que o desate da liça não 

demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu mérito envolve 

questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, mediante o 

julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC. 

Ademais, o julgamento imediato da lide tem cabimento e, é oportuno, 

porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de direito, 

reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos 

fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os 

aspectos do litígio. Consigno que, nos termos da Súmula nº 297[1], do STJ, 

o CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos celebrados com 
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as instituições financeiras. Ademais, o assunto já foi também alvo de 

discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe expressamente que 

“as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência 

das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. A 

alienação fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do bem 

móvel ao credor, denominado fiduciário[2], em garantia ao pagamento, 

permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o 

domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se dando a 

tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Logo, no contrato de 

financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica com 

o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei[3]. Se 

houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão do 

bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). A respeito do tema, trago a baila os comentários do 

doutrinador André Luiz Santa Cruz Ramos[4]: “A alienação fiduciária em 

garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, 

aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte 

(uma instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem 

que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(destaquei) Ressalto que o tema encetado nesta demanda foi decidido em 

sede de recurso repetitivo[5], tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, 

que será aplicado em todos os processos semelhantes: “Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 

2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias 

após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. (destaquei). 

Analisando detidamente os autos observo que a demandada consignou 

em juízo a integralidade da dívida indicada na petição inicial (ID.4602279 - 

Pág. 3), em observância ao contido no §2, do art. 3 do Decreto Lei 

911/69[6], in litteri: “Art. 3 - (...) § 2o No prazo do § 1o, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 

2004)” (destaquei) Assim, em contemplação aos documentos 

apresentados com a exordial, observa-se, que as partes efetivamente 

celebraram um contrato de financiamento de bem móvel com alienação 

fiduciária em garantia para a aquisição de veículo (ID. 4602318), em que a 

requerida, encontrava-se inadimplente, conforme se vislumbra nos 

documentos juntados ao feito (ID. 4602318- pág. 5), posteriormente, vindo 

em juízo a solver o débito (ID. 5858390). A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA 

DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da 

Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no 

art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o 

pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) 

dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 

1421452 RS, 2013/0392604-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, 

Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJe 

14/05/2014). “BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO 

INTEGRAL DA DÍVIDA. I Consoante julgamento do e. STJ no REsp 

1.418.593/MS pelo rito do art. 543-C do CPC, é necessário, para a purga 

da mora, o pagamento da integralidade da dívida”. II Apelação desprovida. 

(TJ-DF - APC: 20140610065932, Relator: VERA ANDRIGHI, Julgamento: 

27/05/2015, 6ª Turma Cível, Publicação: 09/06/2015 . Pág.: 360). (negritei) 

Desta forma, reconheço a referida purgação da mora, visto que, o 

pagamento apresentado pela requerida, foi efetuado conforme o 

requisitado pelo autor na exordial. Sendo assim, em face das razoes já 

expostas e com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante 

da efetiva quitação das parcelas pendentes do contrato avençado por 

parte da requerida. Em observância ao principio da causalidade[7], 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil, ressaltando que os valores das custas processuais e honorários já 

foram depositados pela requerida, e não houve qualquer oposição destes 

valores pelo credor. No mais, expeça-se alvará da quantia depositada no 

feito, em favor da instituição financeira, bem como, proceda-se a baixa de 

eventual restrição judicial encontrada no veiculo litigioso relativa a este 

feito. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de julho de 2017. Jorge 

Iafelice dos Santos Juiz de Direito [1] SÚMULA N. 297 - O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. [2] 

Geralmente é uma financeira que forneceu o numerário para a aquisição 

do bem [3] Decreto-Lei 911/69 [4] Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565. [5] STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014. [6] § 2o No prazo do § 1o, 

o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada 

pela Lei 10.931, de 2004) [7] “(...) pelo princípio da causalidade, aquele 

que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente 

processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, 

às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a 

solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do 

processo. Quando não houve resolução do mérito, para aplicar-se o 

princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida e 

custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de 

raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse 

decidida pelo mérito.” (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY. Código de Processo Civil Comentado, n.º 7, art. 20, pág. 

222, RT).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014393-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUMES MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014393-11.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: NEUMES MARIA EUBANK 

CRAVEIRO COSTA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte 

autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

7272231), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014906-76.2017.8.11.0041

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:

PAULO HENRIQUE DA SILVA DOURADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014906-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO HENRIQUE DA 

SILVA DOURADO Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte 

autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID 
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9202422), desnecessária a anuência da requerida, eis que não foi citada 

para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pelo autor à (ID.9202422), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela parte autora. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015232-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. F. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1015232-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VITOR HUGO FERREIRA 

ARCANJO Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora 

pugna pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 8318571), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016836-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LUCAS DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016836-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: BENEDITO LUCAS DE MIRANDA 

Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 7987670), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado de imediato diante da desistência do prazo recursal 

pelo Autor e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016870-07.2017.8.11.0041

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:

KATYA APARECIDA ROMPATE BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016870-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KATYA 

APARECIDA ROMPATE BATISTA Vistos. Conforme se depreende dos 

autos a parte autora pugna pela desistência da ação e consequente 

extinção do presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis 

que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte 

requerente (ID. 8130829), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela 

parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer 

restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado de imediato 

e arquivem-se os autos em definitivo com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016892-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LEMES DA ROCHA IDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016892-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIANE LEMES DA 

ROCHA IDA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora 

pugna pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 8016303), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado de imediato e arquivem-se os autos em definitivo com 

as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012886-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MENDONCA E JACARANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 
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do Processo: 1012886-49.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MARCUS VINICIUS DE MENDONCA E JACARANDA 

Vistos. Tendo em vista o petitório ID. 9206470, determino a prévia 

requisição de informações acerca do endereço do Requerido, por meio 

dos Sistemas INFOJUD e RENAJUD. Seguem extratos em anexo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012886-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MENDONCA E JACARANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

28 de fevereiro de 2018. MANIFESTE A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS 

SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO DO REQUERIDO DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002375-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO (REQUERIDO)

 

PETIÇÃO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014698-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE SOUZA TAQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014698-29.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: FABIO DE SOUZA TAQUES Vistos etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, proposta por 

BANCO DAYCOVAL S/A, instituição financeira de direito privado, em 

desfavor de FABIO DE SOUZA TAQUES, ambos devidamente qualificados 

e representados nos autos. Alega o autor, em síntese, que firmou com o 

requerido, contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, 

para aquisição de bem móvel, descrito na exordial, onde relata que o réu 

deixou de adimplir as parcelas do crédito pactuado, objetivando assim com 

a presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do veiculo 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Instruíram 

a peça vestibular documentos. Deferido o pedido liminar e determinada a 

citação (ID. 1938112), o bem foi apreendido e depositado nas mãos do 

representante legal da parte autora (3023182 - Pág. 2). Devidamente 

citado, o requerido (3023182 - Pág. 1) deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para defesa, conforme descrito na certidão de 10383470. Em 

síntese é o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão objetivando o requerente a apreensão do bem 

alienado, em razão do descumprimento contratual avençado. De proêmio, 

registro que entendo não haver necessidade de produção probatória no 

caso em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos 

na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que 

permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC. Ademais, o julgamento 

imediato da lide tem cabimento e, é oportuno, porque, além de a causa 

envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a prova 

documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a 

demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. 

Nesse sentido, colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior[1], a 

respeito da matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, 

a prova dos fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o 

julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de 

instrução e julgamento (art. 333, II)." (destacamos). O cotejo dos autos 

revela que o requerido foi regularmente citado (ID. 3023182 - Pág. 1), e 

permaneceu silente no prazo assinalado para defesa, incorrendo no 

fenômeno processual da revelia, de modo a ensejar presunção juris 

tantum de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do 

art. 344, do CPC. Coadunando com tal entendimento transcrevo os 

seguintes arestos: “A falta de contestação conduz a que se tenham como 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que 

necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não 

ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às conseqüências 

jurídicas pretendidas, sejam por evidenciar-se existir algum, não cogitado 

na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem". (STJ - 3ª Turma, REsp 

14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., 

DJU 17.2.92, p. 1.377)” (destacamos) “REVELIA. EFEITOS. A PRESUNÇÃO 

DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR EM FACE A 

REVELIA DO REU E RELATIVA, PODENDO CEDER A OUTRAS 

CIRCUNSTANCIAS CONSTANTES DOS AUTOS, DE ACORDO COM O 

PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO.” ProcessoREsp 2846 RS 1990/0003653-4. Orgão JulgadorT4 

- QUARTA TURMA. Publicação DJ 15.04.1991 p. 4302. RSTJ vol. 20 p. 252. 

Julgamento2 de Outubro de 1990. RelatorMinistro BARROS MONTEIRO” 

(sublinhamos) A revelia do réu, como se sabe, implica na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Não obstante não ter 

ela o condão de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, 

pois não afasta do Magistrado o poder de conhecer das questões de 

direito, observo que, neste caso específico, as provas contidas nos autos 

não são capazes de derrubar a presunção que favorece o requerente 

quanto aos fatos[2] por ele alegados. Conforme analisado acima o 

requerido, tornou-se, revel, muito embora exista contra a mesma a 

presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se, de 

presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo 

conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato 

narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso. Neste 

contexto, sopesada a postulação do autor, não se tem por desnecessária 

a instrução processual, entretanto, o réu, mesmo devidamente citado 

restou taciturno, devendo o feito ser apreciado consoante à prova 

pré-constituída constante nos autos, retratada na documentação que 

instruiu a inicial e somada à conduta indiferente do requerido. Pois bem, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se, 

que o autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por meio 

do contrato acostado (ID. 1934164), que as partes efetivamente 

celebraram um contrato de financiamento de bem móvel com alienação 

fiduciária em garantia para a aquisição de veículo, em que o requerido, 

encontra-se, inadimplente, conforme se vislumbra nos documentos 

juntados ao feito (ID. 1934164 - Pág. 10). Diante de tais fatos, tenho como 

indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o 

inadimplemento pelo requerido, sendo consequentemente procedente o 

pleito autoral. Faz-se, mister destacar que processualmente, realizou o 

autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a 

citação do réu. Este, advertido das consequências da falta de defesa, 

assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com isso, nos 

moldes da lei processual[3], a veracidade dos fatos contra si articulados, 

até porque, não questionou o débito anunciado na inicial. Sobre o tema 

assim se posiciona a jurisprudência, in verbis: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS - 

REVELIA DO RÉU - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO 

CONTESTADOS - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO. A revelia do réu implica na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pelo autor na inicial. Muito embora não tenha ela o condão 

de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, deverá ser 

reconhecida quando ausente a prova capaz de derrubar a presunção que 

favorece o Autor. (TJ-MG 104800608885870011 - MG, Relator: SELMA 
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MARQUES, Julgamento: 04/09/2007, Publicação: 22/09/2007)”. 

(negritamos) Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I 

e 344, ambos do CPC, cumulada com o Decreto Lei n. 911/69, declarando 

consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito 

na inicial, cuja apreensão liminar, torna-se definitiva, facultando-lhe a 

venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Curso de Direito Processual 

Civil, Vol. 1, Forense, 41ª edição, p. 367. [2] "Os fatos" é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito" (RTFR 159/73). [3] CPC –Art. 344. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021346-88.2017.8.11.0041

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:

IDOMIZIO LIMA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1021346-88.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: IDOMIZIO LIMA SILVA Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 9291363), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 9291363, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais pela 

autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, 

após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 27 de 

novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022093-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMEY CARNEIRO MELO MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1022093-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN 

S.A. REQUERIDO: DILMEY CARNEIRO MELO MACHADO Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 9406432), desnecessária a anuência 

da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. Destarte, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela autora no ID. 9406432, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais pela 

parte autora. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa 

decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022247-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILALDA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1022247-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: LILALDA DE FREITAS Vistos etc. Cuida-se 

de ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em 

face de LILALDA DE FREITAS, devidamente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. O feito teve seu trâmite 

normal, sendo que no ID. 10172783 as partes noticiaram a 

autocomposição dos litigantes,requerendo sua homologação e suspensão 

do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes, através 

do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Custas processuais e honorários 

advocatícios, na forma do acordo em comento. Homologo, a desistência do 

prazo recursal, certificando-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa 

decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015422-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1015422-33.2016.8.11.0041 REQUERENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: FABIANO 

FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, proposta por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA., instituição financeira de direito privado, em desfavor 

de FABIANO FERREIRA DA SILVA, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos. Alega o autor, em síntese, que firmou com o 

requerido, contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, 

para aquisição de bem móvel, descrito na exordial, onde relata que o réu 

deixou de adimplir as parcelas do crédito pactuado, objetivando assim com 

a presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do veiculo 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Instruíram 

a peça vestibular documentos. Deferido o pedido liminar e determinada a 

citação (ID. 2976504), o bem foi apreendido e depositado nas mãos do 

representante legal da parte autora (ID. 3255462). Devidamente citado, o 

requerido (ID. 3255462 - Pág. 2) deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para defesa, conforme descrito na certidão de ID. 10453475. 

Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão objetivando o requerente a apreensão do bem 

alienado, em razão do descumprimento contratual avençado. De proêmio, 

registro que entendo não haver necessidade de produção probatória no 

caso em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos 

na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que 

permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC. Ademais, o julgamento 

imediato da lide tem cabimento e, é oportuno, porque, além de a causa 

envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a prova 

documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a 

demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. 

Nesse sentido, colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior[1], a 
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respeito da matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, 

a prova dos fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o 

julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de 

instrução e julgamento (art. 333, II)." (destacamos). O cotejo dos autos 

revela que o requerido foi regularmente citado (ID. 10453475 - Pág. 2), e 

permaneceu silente no prazo assinalado para defesa, incorrendo no 

fenômeno processual da revelia, de modo a ensejar presunção juris 

tantum de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do 

art. 344, do CPC. Coadunando com tal entendimento transcrevo os 

seguintes arestos: “A falta de contestação conduz a que se tenham como 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que 

necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não 

ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às conseqüências 

jurídicas pretendidas, sejam por evidenciar-se existir algum, não cogitado 

na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem". (STJ - 3ª Turma, REsp 

14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., 

DJU 17.2.92, p. 1.377)” (destacamos) “REVELIA. EFEITOS. A PRESUNÇÃO 

DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR EM FACE A 

REVELIA DO REU E RELATIVA, PODENDO CEDER A OUTRAS 

CIRCUNSTANCIAS CONSTANTES DOS AUTOS, DE ACORDO COM O 

PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO.” ProcessoREsp 2846 RS 1990/0003653-4. Orgão JulgadorT4 

- QUARTA TURMA. Publicação DJ 15.04.1991 p. 4302. RSTJ vol. 20 p. 252. 

Julgamento2 de Outubro de 1990. RelatorMinistro BARROS MONTEIRO” 

(sublinhamos) A revelia do réu, como se sabe, implica na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Não obstante não ter 

ela o condão de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, 

pois não afasta do Magistrado o poder de conhecer das questões de 

direito, observo que, neste caso específico, as provas contidas nos autos 

não são capazes de derrubar a presunção que favorece o requerente 

quanto aos fatos[2] por ele alegados. Conforme analisado acima o 

requerido, tornou-se, revel, muito embora exista contra a mesma a 

presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se, de 

presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo 

conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato 

narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso. Neste 

contexto, sopesada a postulação do autor, não se tem por desnecessária 

a instrução processual, entretanto, o réu, mesmo devidamente citado 

restou taciturno, devendo o feito ser apreciado consoante à prova 

pré-constituída constante nos autos, retratada na documentação que 

instruiu a inicial e somada à conduta indiferente do requerido. Pois bem, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se, 

que o autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por meio 

do contrato acostado (ID. 1934164), que as partes efetivamente 

celebraram um contrato de financiamento de bem móvel com alienação 

fiduciária em garantia para a aquisição de veículo, em que o requerido, 

encontra-se, inadimplente, conforme se vislumbra nos documentos 

juntados ao feito (ID. 1999145). Diante de tais fatos, tenho como 

indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o 

inadimplemento pelo requerido, sendo consequentemente procedente o 

pleito autoral. Faz-se, mister destacar que processualmente, realizou o 

autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a 

citação do réu. Este, advertido das consequências da falta de defesa, 

assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com isso, nos 

moldes da lei processual[3], a veracidade dos fatos contra si articulados, 

até porque, não questionou o débito anunciado na inicial. Sobre o tema 

assim se posiciona a jurisprudência, in verbis: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS - 

REVELIA DO RÉU - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO 

CONTESTADOS - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO. A revelia do réu implica na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pelo autor na inicial. Muito embora não tenha ela o condão 

de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, deverá ser 

reconhecida quando ausente a prova capaz de derrubar a presunção que 

favorece o Autor. (TJ-MG 104800608885870011 - MG, Relator: SELMA 

MARQUES, Julgamento: 04/09/2007, Publicação: 22/09/2007)”. 

(negritamos) Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I 

e 344, ambos do CPC, cumulada com o Decreto Lei n. 911/69, declarando 

consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito 

na inicial, cuja apreensão liminar, torna-se definitiva, facultando-lhe a 

venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Curso de Direito Processual 

Civil, Vol. 1, Forense, 41ª edição, p. 367. [2] "Os fatos" é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito" (RTFR 159/73). [3] CPC –Art. 344. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015862-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA MARTINS DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1015862-29.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN 

S.A. REQUERIDO: ILDA MARTINS DE AMORIM Vistos etc. BANCO PAN 

S/A, devidamente qualificado, manejou a presente ação de busca e 

apreensão em face de ILDA MARTINS DE AMORIM ANDRADE, também 

qualificado. O requerente pleiteia a extinção do feito haja vista a liquidação 

integral do contrato (ID. 8224968). É a síntese do necessário. Fundamento 

e decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que a presente lide 

deve ser extinta, sem resolução de mérito, considerando que o contrato 

objeto da demanda, foi cumprido integralmente pela demandada, conforme 

informado no ID. 8224968. Deste modo, a perda do objeto da demanda 

(adimplemento do contrato) acarreta a ausência de interesse processual, 

condição da ação cuja falta leva a extinção do processo. A respeito da 

vexata quaestio em exame, confiram-se os arestos abaixo: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA EM 

INSTALAÇÕES FÍSICAS E FUNCIONAIS. CONTRATO INTEGRALMENTE 

CUMPRIDO PELA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA. PERDA DO 

OBJETO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL. 

Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou 

extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em 

consideração, de ofício ou a requerimento da arte, no momento de proferir 

sentença (art. 462 do CPC). No caso, o contrato, cuja proposta declarada 

vencedora na licitação é objeto de inabilitação, foi integralmente cumprido 

pela concorrente, antes da prolação da sentença. Perda do objeto ante a 

falta de interesse da autora na desconstituição do julgamento da licitação. 

Improcedência da alegação de proposta inexequível, para os fins de 

distribuição da sucumbência. Processo extinto. (Apelação Cível Nº 

70055815658, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 04/09/2013) (ressaltamos) 

Iluminado por tal orientação pretoriana e, considerando o que consta dos 

autos, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pela parte autora. Preclusas as vias recursais, arquive-se 

mediante as cautelas de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2017. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020463-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ROCHA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)
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RÉU: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória 

de nulidade de clausulas ilegais cumulada com ordinária de revisão 

contratual com pedido de tutela antecipada ajuizada por FLAVIO ROCHA 

MACEDO em face de SICREDI CENTRO NORTE, todos qualificados, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Depreende-se dos 

autos que o autor, embora intimado a fim de providenciar o recolhimento 

das custas de ingresso, permaneceu inerte, consoante se infere da 

certidão de ID. 10453739. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO: 

Inicialmente, cabe destacar que, no caso em apreço, não há necessidade 

de prévia intimação pessoal da parte autora, para que se proceda à 

extinção do feito sem resolução de mérito. Com efeito, verifica-se que a 

situação em tela não diz com abandono de causa (art. 485, inciso III, § 1º, 

CPC), que exige a intimação pessoal da parte, notadamente porque, in 

casu, se trata de ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DO DEVEDOR. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, firmou orientação de 

que o cancelamento da distribuição do processo, por ausência de 

recolhimento das custas iniciais, independe da prévia intimação pessoal da 

parte. 2. O fato de se ter extinto sem resolução de mérito os embargos por 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, em vez de se ter procedido ao cancelamento da distribuição 

dos embargos, não evidencia prejuízo a fazer reformada a decisão. 3. As 

razões vertidas no presente agravo não fazem alteradas as conclusões 

anteriormente expendidas. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 

(AgRg no REsp 1336820 SP 2012/0161046-8 - Órgão Julgador: T3 - 

TERCEIRA TURMA – Publicação: DJe 21/10/2014 – Julgamento: 14 de 

Outubro de 2014 – Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). 

(destacamos) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÂO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. O cancelamento da distribuição do processo em razão 

da falta de recolhimento das custas iniciais, com fundamento no art. 257 

do Código de Processo Civil , independe de intimação pessoal da parte. 

Assim, não atendida a determinação de recolhimento das custas 

processuais pela parte requerente, uma vez que não comprovada a 

necessidade do benefício da justiça gratuita pretendido, mostra-se correta 

a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70045698149, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, 

Julgado em 08/03/2016). (ressaltamos) “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS 

À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO - 

DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO - 

SENTENÇA CANCELANDO A DISTRIBUIÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não recolhidas as custas 

processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, 

sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.” (TJMT - Ap 

175490/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017). 

(sublinhamos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. No que tange 

as custas iniciais, conforme descrito no art. 290 do Código de Processo 

Civil, é dispensável a intimação pessoal da parte interessada para o 

pagamento das custas, uma vez que foi-lhe indeferido o beneficio da 

gratuidade judiciária. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” 

(Apelação Cível Nº 70070541867, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 29/09/2016). 

(negritamos) Ademais, conforme prevê o art. 290 do CPC[1], é dispensável 

a intimação pessoal da parte interessada para o pagamento das custas. 

Desse modo, diante da inércia da parte autora, impõe-se a extinção do 

feito, com o cancelamento da distribuição. Ante ao exposto, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 do CPC e, 

em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1029407-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1029407-35.2017.8.11.0041 AUTOR: ALEX ALEXANDRE DA 

SILVA RÉU: BANCO GMAC S.A. Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente 

feito (ID. 10350912), desnecessária a anuência da parte requerida, eis 

que não foi citada para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autora 

no ID. 10350912, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Custas processuais remanescentes pela autora. 

Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 30 de 

novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023749-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DEOCAR DE SIQUEIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

28 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: 

1023749-30.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 8.956,61 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - MT4482/O, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

MT17564/O, MARCELO BRASIL SALIBA - MT0011546S 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) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004824-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CESAR RESENDE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT0016528A (ADVOGADO)
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do Processo: 1004824-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: MARLENE CESAR RESENDE DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Considerando o pleito retro, manifeste-se o requerente no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT,01 

de fevereiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006869-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETTE CALDAS MIGUEIS (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: 1006869-60.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: JULIETTE CALDAS MIGUEIS Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de maio 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016513-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GIMENES VIA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889/O-O (ADVOGADO)

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1016513-27.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE GIMENES VIA FILHO 

RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 

de novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024316-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024316-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ERIVALDO 

MANOEL DA SILVA Vistos. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, 

corrijo o valor da causa para R$ 14.369,28 (quatorze mil, trezentos e 

sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme planilha de 

cálculo ID. 9329557, isto, pois, em ações de busca e apreensão o valor da 

causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as 

prestações vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor 

indicado para purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA 

O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA e intime-se o Autor para que 

proceda ao recolhimento das custas complementares em quinze (15) dias, 

nos termos do art. 290, do CPC/2015, sob pena de cancelamento da 

distribuição da ação. No mais, tratando-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, 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 pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, 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 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ressalte-se que a expedição do mandado está 

condicionada ao recolhimento e vinculação das custas pelo Autor, sob 

pena de cancelamento da distribuição da ação, bem como a comprovação 

de pagamento da diligência 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 e cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009500-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY JOSE DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1009500-74.2017.8.11.0041 AUTOR: WANDERLEY JOSE DE 

ARAUJO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 1 de dezembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009500-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY JOSE DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1009500-74.2017.8.11.0041 AUTOR: WANDERLEY JOSE DE 

ARAUJO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 1 de dezembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017576-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR RODRIGUES PRATES (EXECUTADO)

V. R. PRATES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1017576-24.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: V. R. PRATES - ME, VALMIR RODRIGUES 

PRATES 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 e inclua-se no mandado 

as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. A Secretaria certifique-se o correto recolhimento 

das custas e taxa judiciais. Intime-se. Cuiabá (MT), 11 de maio de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017925-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DE ANDRADE - ME (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DE ANDRADE (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: 1017925-27.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: ANTONIO MARCOS DE ANDRADE - ME, 

ANTONIO MARCOS DE ANDRADE 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 3 (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 ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 3 de novembro de 2016 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017519-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO)

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RAMOS DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1017519-06.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FIBRA 

SA REQUERIDO: ANDRE RAMOS DA CRUZ Vistos. Nos termos do art. 5º, 

do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório nos autos, e ainda 

reputando o contrato objeto da ação como título executivo extrajudicial, 

defiro o pedido do Credor para determinar que o presente feito seja 

processado como Execução de Título Extrajudicial. 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). Promova-se a reclassificação do feito 

junto ao sistema. Intime-se. Cuiabá (MT), 24 de maio de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011591-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MENDONCA CAMPOS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1011591-40.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: TIAGO MENDONCA CAMPOS Vistos. Processo 

pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e 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. Intime-se. Cuiabá (MT), 1 de junho de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012179-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

FERREIRA ILUMINACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1012179-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: FERREIRA ILUMINACAO LTDA - ME Vistos etc. 

Recebo a emenda a inicial (ID. 8245530). Prossiga-se conforme comando 

ID. 9351672. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de julho de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010276-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA (EXECUTADO)

OSCAR MARTINS BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1010276-74.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA, 

OSCAR MARTINS BEZERRA Vistos. Cumpra-se o comando judicial ID. 

5860882. Em cinco (05) dias, o Autor promova o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, em conformidade com o 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. 

Intime-se. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014353-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1014353-29.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A EXECUTADO: EDMAR JOSE DA SILVA Vistos. Tendo em vista o 

petitório ID. 9370981, defiro o pedido de citação por hora certa, 

condicionada a constatação pelo Sr. Meirinho, da presença dos requisitos 

necessários, devendo atentar-se para o disposto no artigo 252 e ss., do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015924-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1015924-35.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLAUDINEY 

LORCA RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA., instituição financeira de direito privado, em desfavor 

de LUIS CLAUDINEY LORCA RODRIGUES, ambos devidamente 

qualificados e representados nos autos. Alega o autor, em síntese, que 

firmou com o requerido, contrato de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, para aquisição de bem móvel, descrito na exordial, 

onde relata que o réu deixou de adimplir as parcelas do crédito pactuado, 

objetivando assim com a presente demanda a concessão de liminar, para 

apreensão do veiculo relacionado na inicial, tornando em definitivo a 

medida no final, além da condenação das custas processuais e 

honorários advocatícios. Instruíram a peça vestibular documentos. No ID. 

7300683, foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e 

depositado em mãos dos representantes legais do autor (ID 11011971). 

Devidamente citado o requerido, manifestou-se (ID, 10905923), 

requerendo a purgação da mora, assim como a imediata restituição do bem 

móvel. É a síntese do necessário. Fundamento e decido Cuida-se de Ação 

de Busca e Apreensão objetivando o requerente a apreensão do bem 

alienado, em razão do descumprimento contratual. Registro que o desate 

da liça não demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu 

mérito envolve questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, 

mediante o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, 

do CPC. Ademais, o julgamento imediato da lide tem cabimento e, é 

oportuno, porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de 

direito, reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos 

aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca 

de todos os aspectos do litígio. Consigno que, nos termos da Súmula nº 

297[1], do STJ, o CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos 

celebrados com as instituições financeiras. Ademais, o assunto já foi 

também alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe 

expressamente que “as instituições financeiras estão, todas elas, 

alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa 

do Consumidor”. A alienação fiduciária em garantia dá-se a transferência 

do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário[2], em garantia 

ao pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta 

da coisa. Já o domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, 

não se dando a tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Logo, 
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no contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse 

do bem fica com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme 

determina a lei[3]. Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a 

busca e apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente, e 

cinco dias após a execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo 

possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão 

consolidadas no patrimônio do credor). A respeito do tema, trago a baila 

os comentários do doutrinador André Luiz Santa Cruz Ramos[4]: “A 

alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma 

das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado 

bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato.” (destaquei) Ressalto que o tema encetado nesta 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo[5], tendo o STJ 

firmado a seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (destaquei). Analisando detidamente os autos observo que o 

demandado consignou em juízo a integralidade da dívida indicada na 

petição inicial (ID. 10905967 e 10905970), em observância ao contido no 

§2, do art. 3 do Decreto Lei 911/69[6], in litteri: “Art. 3 - (...) § 2o No prazo 

do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação 

dada pela Lei 10.931, de 2004)” (destaquei) Assim, em contemplação aos 

documentos apresentados com a exordial, observa-se, que as partes 

efetivamente celebraram um contrato de financiamento de bem móvel com 

alienação fiduciária em garantia para a aquisição de veículo (ID. 7300385), 

em que o requerido, encontrava-se inadimplente, conforme se vislumbra 

nos documentos juntados ao feito (ID. 9986024), posteriormente, vindo em 

juízo a solver o débito (ID. 10905967 e 10905970). A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA 

DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da 

Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no 

art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o 

pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) 

dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 

1421452 RS, 2013/0392604-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, 

Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJe 

14/05/2014). “BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO 

INTEGRAL DA DÍVIDA. I Consoante julgamento do e. STJ no REsp 

1.418.593/MS pelo rito do art. 543-C do CPC, é necessário, para a purga 

da mora, o pagamento da integralidade da dívida”. II Apelação desprovida. 

(TJ-DF - APC: 20140610065932, Relator: VERA ANDRIGHI, Julgamento: 

27/05/2015, 6ª Turma Cível, Publicação: 09/06/2015 . Pág.: 360). (negritei) 

Desta forma, reconheço a referida purgação da mora, visto que, o 

pagamento apresentado pela parte requerida, foi efetuado conforme o 

requisitado pelo autor na exordial. Sendo assim, em face das razões já 

expostas e com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante 

da efetiva quitação das parcelas pendentes do contrato avençado por 

parte da requerida. Em observância ao principio da causalidade[7], 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (vinte por cento), sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil. No mais, expeça-se alvará da quantia depositada no feito, em favor 

da instituição financeira, bem como, proceda-se a devolução do veiculo 

litigioso. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, 

não sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, 

com as formalidades de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2017. 

Jorge Iafelice dos Santos Juiz de Direito [1] SÚMULA N. 297 - O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. [2] 

Geralmente é uma financeira que forneceu o numerário para a aquisição 

do bem [3] Decreto-Lei 911/69 [4] Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565. [5] STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014. [6] § 2o No prazo do § 1o, 

o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada 

pela Lei 10.931, de 2004) [7] “(...) pelo princípio da causalidade, aquele 

que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente 

processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, 

às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a 

solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do 

processo. Quando não houve resolução do mérito, para aplicar-se o 

princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida e 

custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de 

raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse 

decidida pelo mérito.” (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY. Código de Processo Civil Comentado, n.º 7, art. 20, pág. 

222, RT).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001905-24.2017.8.11.0041

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:

MARCIA IRENE SEDLACEK MASSOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1001905-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: MARCIA IRENE SEDLACEK MASSOLI Vistos etc. Sem 

maiores delongas indefiro o pleito de ID. 10339156, eis que, a positivação 

do nome da devedora junto aos cadastros de proteção ao crédito é direito 

do credor quando não adimplida a obrigação no tempo e modo avençado. 

A propósito, a jurisprudência[1], consolidou o entendimento de que não se 

pode tolher a inscrição nos cadastros de inadimplentes apenas por haver 

o devedor buscado discutir judicialmente cláusulas contratuais. Para mais, 

a alegação de que a avaliação do valor de mercado do veiculo litigioso é 

superior a divida em voga, não se reveste de fertilidade satisfatória para 

possibilitar à concessão da tutela de urgência, uma vez que a monta 

indicada na Tabele FIPE, pode ser inferior ao valor de alienação do bem no 

leilão. Além disso, tal indicador é apenas uma referência para os preços 

médios dos veículos no mercado nacional, sendo prescindível sua 

observância. Alfim, visando a segura análise da necessidade de instrução 

processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na 

contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua 

adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 

2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Súmula 380 do 

STJ - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. (Súmula 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em22/04/2009, DJe 05/05/2009)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001905-24.2017.8.11.0041

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:

MARCIA IRENE SEDLACEK MASSOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1001905-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: MARCIA IRENE SEDLACEK MASSOLI Vistos etc. Sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 120 de 305



maiores delongas indefiro o pleito de ID. 10339156, eis que, a positivação 

do nome da devedora junto aos cadastros de proteção ao crédito é direito 

do credor quando não adimplida a obrigação no tempo e modo avençado. 

A propósito, a jurisprudência[1], consolidou o entendimento de que não se 

pode tolher a inscrição nos cadastros de inadimplentes apenas por haver 

o devedor buscado discutir judicialmente cláusulas contratuais. Para mais, 

a alegação de que a avaliação do valor de mercado do veiculo litigioso é 

superior a divida em voga, não se reveste de fertilidade satisfatória para 

possibilitar à concessão da tutela de urgência, uma vez que a monta 

indicada na Tabele FIPE, pode ser inferior ao valor de alienação do bem no 

leilão. Além disso, tal indicador é apenas uma referência para os preços 

médios dos veículos no mercado nacional, sendo prescindível sua 

observância. Alfim, visando a segura análise da necessidade de instrução 

processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na 

contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua 

adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 

2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Súmula 380 do 

STJ - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. (Súmula 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em22/04/2009, DJe 05/05/2009)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003685-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BODYCHEF INDUSTRIA DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MICHELLY MOURA MATOS (EXECUTADO)

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (EXECUTADO)

MARIO PINHEIRO ESPOSITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1003685-96.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: BODYCHEF INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

SAUDAVEIS LTDA - ME, MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO, MICHELLY 

MOURA MATOS, MARIO PINHEIRO ESPOSITO Vistos etc. Em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intime-se a exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca 

dos pleitos acostados nos IDs. 11174253, 11099763 e 11176802. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019869-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO BRITO DA MATA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019869-64.2016.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: FABRICIO BRITO 

DA MATA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, proposta por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de FABRICIO BRITO DA 

MATA, ambos devidamente qualificados e representados nos autos. Alega 

o autor, em suma, que firmou com o requerido, contrato de consórcio, com 

clausula de alienação fiduciária para aquisição de bem móvel, descrito na 

exordial, onde relata que a ré deixou de adimplir as parcelas do 

financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Instruiu a inicial com os 

documentos. No ID. 10277604 foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem 

apreendido e depositado em mãos dos representantes legais do autor (ID 

8038570 - Pág. 2). Devidamente citado a requerida, manifestou-se (ID. 

8055128), requerendo a purgação da mora, pleito que foi deferido no ID. 

8081990. O demandante concordou com o valor depositado e requereu o 

seu levantamento (ID. 10107904). É a síntese do necessário. Fundamento 

e decido Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão objetivando o 

requerente a apreensão do bem alienado, em razão do descumprimento 

contratual. Registro que o desate da liça não demanda atividade probatória 

em audiência, visto que o seu mérito envolve questões unicamente de 

direito, que podem ser resolvidas, mediante o julgamento antecipado da 

lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC. Ademais, o julgamento 

imediato da lide tem cabimento e, é oportuno, porque, além de a causa 

envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a prova 

documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a 

demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. 

Consigno que, nos termos da Súmula nº 297[1], do STJ, o CDC deve ser 

aplicado também nos negócios jurídicos celebrados com as instituições 

financeiras. Ademais, o assunto já foi também alvo de discussões na ADI 

2591-1, em que o STF já expõe expressamente que “as instituições 

financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas 

veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. A alienação fiduciária 

em garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário[2], em garantia ao pagamento, permanecendo o 

devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse 

indireta passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas 

sim ficta (constituto possessório). Logo, no contrato de financiamento 

garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, 

mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei[3]. Se houver 

inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão do bem 

alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a execução da 

liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e proprietário do 

bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no patrimônio do 

credor). A respeito do tema, trago a baila os comentários do doutrinador 

André Luiz Santa Cruz Ramos[4]: “A alienação fiduciária em garantia é um 

contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra 

a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição 

financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi 

alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” (destaquei) 

Ressalto que o tema encetado nesta demanda foi decidido em sede de 

recurso repetitivo[5], tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será 

aplicado em todos os processos semelhantes: “Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n.° 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados 

pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária”. (destaquei). Analisando detidamente 

os autos observo que o demandado consignou em juízo a integralidade da 

dívida indicada na petição inicial (ID. 8055130), em observância ao contido 

no §2, do art. 3 do Decreto Lei 911/69[6], in litteri: “Art. 3 - (...) § 2o No 

prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação 

dada pela Lei 10.931, de 2004)” (destaquei) Assim, em contemplação aos 

documentos apresentados com a exordial, observa-se, que as partes 

efetivamente celebraram um contrato de financiamento de bem móvel com 

alienação fiduciária em garantia para a aquisição de veículo (ID. 3686566), 

em que a requerida, encontrava-se inadimplente, conforme se vislumbra 

nos documentos juntados ao feito (ID. 3686579), posteriormente, vindo em 

juízo a solver o débito (ID. 8055130). A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO 
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MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA 

FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM 

ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da Lei n. 

10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 

3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da 

integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da 

execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. Precedentes. 

2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1421452 RS, 

2013/0392604-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Julgamento: 06/05/2014, 

T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJe 14/05/2014). “BUSCA E 

APREENSÃO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. I 

Consoante julgamento do e. STJ no REsp 1.418.593/MS pelo rito do art. 

543-C do CPC, é necessário, para a purga da mora, o pagamento da 

integralidade da dívida”. II Apelação desprovida. (TJ-DF - APC: 

20140610065932, Relator: VERA ANDRIGHI, Julgamento: 27/05/2015, 6ª 

Turma Cível, Publicação: 09/06/2015 . Pág.: 360). (negritei) Desta forma, 

reconheço a referida purgação da mora, visto que, o pagamento 

apresentado pelo requerido, foi efetuado conforme o requisitado pelo 

autor na exordial. Sendo assim, em face das razões já expostas e com 

essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido elencado na 

exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante da efetiva quitação 

das parcelas pendentes do contrato avençado por parte da requerida. Em 

observância ao principio da causalidade[7], condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (vinte por cento), sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No mais, 

expeça-se alvará da quantia depositada no feito, em favor da instituição 

financeira. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, 

e, não sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, 

com as formalidades de estilo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2018. Jorge Iafelice dos Santos 

Juiz de Direito [1] SÚMULA N. 297 - O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras. [2] Geralmente é uma financeira que 

forneceu o numerário para a aquisição do bem [3] Decreto-Lei 911/69 [4] 

Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565. [5] 

STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 

em 14/5/2014. [6] § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) [7] 

“(...) pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da 

demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas 

despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da 

sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões 

sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houve 

resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na 

condenação da verba honorária acrescida e custas e demais despesas 

do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre 

quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito.” 

(NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. Código de 

Processo Civil Comentado, n.º 7, art. 20, pág. 222, RT).

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020497-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIL ALEXANDRE DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1020497-19.2017.8.11.0041 AUTOR: SILVANIL ALEXANDRE 

DE SOUZA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos 

etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela 

extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 9029857), desnecessária 

a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. 

Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela autora no ID. 9029857, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas 

processuais pelo autor. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado 

dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018939-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEDIL BISPO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1018939-46.2016.8.11.0041 AUTOR: NOEDIL BISPO DA SILVA 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Visando a 

segura análise da necessidade de instrução processual e, ainda em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022097-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HELIO SANTOS RENNER OAB - RS81679 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1022097-75.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO SAFRA 

S-A DEPRECADO: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME Vistos 

etc. Em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos, em especial quanto ao v. acórdão colacionado no 

ID. 11281079. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

12 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031340-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONDINA ROSA VILELA NETA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1031340-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ERONDINA 

ROSA VILELA NETA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a 

parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 

10865630), desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi 

citada para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 

10865630, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 
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legal. Custas processuais remanescentes pela autora. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 12 de janeiro de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014704-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1014704-02.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANA CAROLINE DA SILVA SANTOS 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora, com 

informação de que esta “mudou-se” (ID. 6870776 pág. 2). Havendo o 

credor remetido a notificação para o endereço constante do contrato e 

ainda que não localizado o devedor por motivo de mudança, sem qualquer 

aviso à fiduciária, tem-se por eficaz a comunicação. Ressalte-se ainda 

que o e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “havendo o credor 

remetido a notificação para o endereço constante do contrato e ainda que 

não localizado o devedor por motivo de mudança, sem qualquer aviso à 

fiduciária, tem-se por eficaz a comunicação”. (Agravo Regimental nº 

0276163-57.2011.8.26.0000/50000, Rel. Des. José Malerbi, 27/02/2012) 

Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, 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 pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, 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 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá/MT, 03 de 

agosto de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022283-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022283-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JADSON DIAS 

DE SOUZA Vistos. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o 

valor da causa para R$ 13.661,77 (treze mil, seiscentos e sessenta e um 

reais e setenta e sete centavos), conforme planilha de cálculo ID. 

9066921, isto, pois, em ações de busca e apreensão o valor da causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as prestações 

vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor indicado para 

purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA O CORRETO 

VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA e intime-se o Autor para que proceda ao 

recolhimento das custas complementares em quinze (15) dias, nos termos 

do art. 290, do CPC/2015, sob pena de cancelamento da distribuição da 

ação. No mais, tratando-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, 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 pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, 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 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ademais, caso a citação seja positiva, mas o veículo não 

tenha sido localizado, aguarde-se o prazo para resposta. Não havendo 

contestação, certifique-se e venham os autos conclusos para sentença 

com eventual autorização para conversão da obrigação em pecúnia. 

Ressalte-se que a expedição do mandado está condicionada ao 

recolhimento e vinculação das custas pelo Autor, sob pena de 

cancelamento da distribuição da ação, bem como a comprovação do 

pagamento da diligencia do oficial de justiça, em igual prazo e em 

consonância com o PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, em quinze (15) 

dias. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá (MT), 8 de agosto de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000786-28.2017.8.11.0041

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:

ANA CAROLINA ANDRADE PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000786-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANA CAROLINA 

ANDRADE PEREIRA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A., pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de ANA CAROLINA 

ANDRADE PEREIRA, ambos devidamente qualificados e representados 

nos autos. Alega o autor, em suma, que firmou com a requerida, contrato 

de financiamento, com clausula de alienação fiduciária para aquisição de 

bem móvel, descrito na exordial, onde relata que a ré deixou de adimplir as 

parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente 

demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na 

inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das 

custas processuais e honorários advocatícios. Instruiu a inicial com 

documentos. No ID de nº 4612722, foi deferida a liminar pleiteada, sendo o 

bem apreendido e depositado em mãos dos representantes legais do autor 

(ID 5813176). Devidamente citada a requerida, manifestou-se (ID, 

5858352) requerendo a purgação da mora, assim como a imediata 

restituição do bem móvel, o que foi deferido (ID. 5886035). No ID. De nº 

9189599, foi certificada a ausência de contestação. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão objetivando o requerente a apreensão do bem alienado, em 

razão do descumprimento contratual. Registro que o desate da liça não 

demanda atividade probatória em audiência, visto que o seu mérito envolve 

questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, mediante o 

julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC. 

Ademais, o julgamento imediato da lide tem cabimento e, é oportuno, 

porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de direito, 

reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos 

fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os 

aspectos do litígio. Consigno que, nos termos da Súmula nº 297[1], do STJ, 

o CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos celebrados com 

as instituições financeiras. Ademais, o assunto já foi também alvo de 

discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe expressamente que 

“as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência 

das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. A 

alienação fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do bem 

móvel ao credor, denominado fiduciário[2], em garantia ao pagamento, 

permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o 

domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se dando a 

tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Logo, no contrato de 

financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica com 

o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei[3]. Se 

houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão do 

bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). A respeito do tema, trago a baila os comentários do 

doutrinador André Luiz Santa Cruz Ramos[4]: “A alienação fiduciária em 

garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, 

aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte 

(uma instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem 

que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(destaquei) Ressalto que o tema encetado nesta demanda foi decidido em 

sede de recurso repetitivo[5], tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, 

que será aplicado em todos os processos semelhantes: “Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 

2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias 

após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. (destaquei). 

Analisando detidamente os autos observo que a demandada consignou 

em juízo a integralidade da dívida indicada na petição inicial (ID.4602279 - 

Pág. 3), em observância ao contido no §2, do art. 3 do Decreto Lei 

911/69[6], in litteri: “Art. 3 - (...) § 2o No prazo do § 1o, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 

2004)” (destaquei) Assim, em contemplação aos documentos 

apresentados com a exordial, observa-se, que as partes efetivamente 

celebraram um contrato de financiamento de bem móvel com alienação 

fiduciária em garantia para a aquisição de veículo (ID. 4602318), em que a 

requerida, encontrava-se inadimplente, conforme se vislumbra nos 

documentos juntados ao feito (ID. 4602318- pág. 5), posteriormente, vindo 

em juízo a solver o débito (ID. 5858390). A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA 

DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da 

Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no 

art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o 

pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) 

dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 

1421452 RS, 2013/0392604-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, 

Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJe 

14/05/2014). “BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO 

INTEGRAL DA DÍVIDA. I Consoante julgamento do e. STJ no REsp 

1.418.593/MS pelo rito do art. 543-C do CPC, é necessário, para a purga 

da mora, o pagamento da integralidade da dívida”. II Apelação desprovida. 

(TJ-DF - APC: 20140610065932, Relator: VERA ANDRIGHI, Julgamento: 

27/05/2015, 6ª Turma Cível, Publicação: 09/06/2015 . Pág.: 360). (negritei) 

Desta forma, reconheço a referida purgação da mora, visto que, o 

pagamento apresentado pela requerida, foi efetuado conforme o 

requisitado pelo autor na exordial. Sendo assim, em face das razoes já 

expostas e com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante 

da efetiva quitação das parcelas pendentes do contrato avençado por 

parte da requerida. Em observância ao principio da causalidade[7], 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil, ressaltando que os valores das custas processuais e honorários já 

foram depositados pela requerida, e não houve qualquer oposição destes 

valores pelo credor. No mais, expeça-se alvará da quantia depositada no 

feito, em favor da instituição financeira, bem como, proceda-se a baixa de 

eventual restrição judicial encontrada no veiculo litigioso relativa a este 

feito. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 31 de julho de 2017. Jorge 

Iafelice dos Santos Juiz de Direito [1] SÚMULA N. 297 - O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. [2] 

Geralmente é uma financeira que forneceu o numerário para a aquisição 

do bem [3] Decreto-Lei 911/69 [4] Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565. [5] STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014. [6] § 2o No prazo do § 1o, 

o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada 

pela Lei 10.931, de 2004) [7] “(...) pelo princípio da causalidade, aquele 

que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente 

processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, 

às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a 

solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do 

processo. Quando não houve resolução do mérito, para aplicar-se o 

princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida e 

custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de 

raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse 
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decidida pelo mérito.” (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY. Código de Processo Civil Comentado, n.º 7, art. 20, pág. 

222, RT).

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014393-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUMES MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014393-11.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: NEUMES MARIA EUBANK 

CRAVEIRO COSTA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte 

autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

7272231), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014906-76.2017.8.11.0041

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:

PAULO HENRIQUE DA SILVA DOURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1014906-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO HENRIQUE DA 

SILVA DOURADO Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte 

autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID 

9202422), desnecessária a anuência da requerida, eis que não foi citada 

para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pelo autor à (ID.9202422), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas processuais remanescentes pela parte autora. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015232-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. F. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1015232-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VITOR HUGO FERREIRA 

ARCANJO Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora 

pugna pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 8318571), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016836-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LUCAS DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016836-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: BENEDITO LUCAS DE MIRANDA 

Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 7987670), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado de imediato diante da desistência do prazo recursal 

pelo Autor e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016870-07.2017.8.11.0041

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:

KATYA APARECIDA ROMPATE BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016870-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KATYA 

APARECIDA ROMPATE BATISTA Vistos. Conforme se depreende dos 

autos a parte autora pugna pela desistência da ação e consequente 

extinção do presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis 
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que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte 

requerente (ID. 8130829), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela 

parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer 

restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado de imediato 

e arquivem-se os autos em definitivo com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016892-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LEMES DA ROCHA IDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016892-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIANE LEMES DA 

ROCHA IDA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora 

pugna pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 8016303), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado de imediato e arquivem-se os autos em definitivo com 

as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025275-32.2017.8.11.0041

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:

ROBERTO CARLOS DE FREITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1025275-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROBERTO CARLOS DE FREITA 

DESPACHO Vistos etc. Designada audiência de conciliação, não 

compareceram as partes, restando, portanto, prejudicada a conciliação. 

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Id 11351301, devendo 

o banco requerente prestar informações, trazendo aos autos o 

demonstrativo do valor da avaliação e venda do veículo, objeto da lide. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023481-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510/O (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES OAB - MT0015409A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1023481-10.2016.8.11.0041 AUTOR: WILMAR RODRIGUES RÉU: BANCO 

DO BRASIL SA DESPACHO Conciliação prejudicada, diante do 

desinteresse do banco na solução amigável. Proceda-se à digitalização e 

juntada nos autos do documento apresentado pelo requerente. Diante da 

juntada de novos documentos, dê-se vista ao banco requerido para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Saindo os 

presentes devidamente intimados. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004570-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LECY DOS SANTOS 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: 

1004570-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: LECY DOS SANTOS 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, 28 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: 1004667-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004667-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA 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, 28 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: 1004737-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI CATARINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004737-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: EDINEI 

CATARINO OLIVEIRA DA SILVA 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, 28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004204-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERSON FERREIRA DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004204-37.2018.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

ROBERSON FERREIRA DO NASCIMENTO 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, 28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004269-32.2018.8.11.0041

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:

JOILSON PAULO DOS ANJOS MARTINS (RÉU)

HELOISA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004269-32.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

HELOISA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, JOILSON PAULO DOS 

ANJOS MARTINS 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, 28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004276-24.2018.8.11.0041

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:

OFICINA DE ARTES OLIVEIRA LIMITADA - ME (RÉU)

CRISTIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

ERASMO CARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004276-24.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

OFICINA DE ARTES OLIVEIRA LIMITADA - ME, ERASMO CARLOS DE 

OLIVEIRA, CRISTIANO DE OLIVEIRA 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, 28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004139-42.2018.8.11.0041

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:

CARLOS EDUARDO ZANCANARO (RÉU)

CLL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS LTDA - ME 

(RÉU)

FERNANDO PACCOLA ZANCANARO (RÉU)

VERA MARCIA PACCOLA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004139-42.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: CLL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS LTDA - ME, 

CARLOS EDUARDO ZANCANARO, VERA MARCIA PACCOLA, FERNANDO 

PACCOLA ZANCANARO 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, 28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013953-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

ELIO ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

ESPINDOLA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

CAMILA RODRIGUES ESPINDOLA (EXECUTADO)

JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de acordo com a tabela 

de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito da 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 

1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; ” _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019637-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK MARTINS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 1 9 6 3 7 - 5 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ERICK MARTINS 

SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FIAT/ PALIO WK ADVEN. 

DUAL, Ano Fabricação/Modelo 2011/2012, Chassi 9BD373165C5005210, 

Placa NUE-1924, RENAVAM 348127421, Cor PRETA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. 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. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007039-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELISMAR LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 7 0 3 9 - 3 2 . 2 0 1 7 . 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: CELISMAR LEITE 

DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo CHEVROLET/ AGILE LTZ, Ano 

Fabricação/Modelo 2010/2011, Chassi 8AGCN4848X0BR151785, 

RENAVAM 256071322, Placa NUE-0037, Cor PRATA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. 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. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012959-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARDAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 1 2 9 5 9 - 8 4 . 2 0 1 7 . 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: CARLOS 

HENRIQUE BARDAIO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda 

à inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo CITROEN/ C4 1.6 GLX 5P, Ano 

Fabricação/Modelo 2010/2010, Chassi 8BCLCN6BYAG543670, RENAVAM 

224498614, Placa NPQ-1887, Cor PRATA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. 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. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022051-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 128 de 305



Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER ALVES RODRIGUES ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 2 2 0 5 1 - 8 6 . 2 0 1 7 . 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: JENNIFER 

ALVES RODRIGUES ROSA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

TOYOTA/ ETIOS HB X, Ano Fabricação/Modelo 2015/2015, Chassi 

9BRK19BT9F2049625, RENAVAM 1043508497, Placa QBM-7162, Cor 

PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. 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. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024231-75.2017.8.11.0041

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:

JONATHAN PEREIRA DOS 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 2 4 2 3 1 - 7 5 . 2 0 1 7 . 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: JONATHAN 

PEREIRA DOS SANTOS Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

VOLKSWAGEN/ GOL CL MB Ano Fabricação/Modelo 2014/2015, Chassi 

9BWAA45U4FT042575, RENAVAM 1025828426 , Placa QBI-6300, Cor 

PRETA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. 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. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028313-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO LEITE DE MAGALHAES (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: 

1028313-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: JUNIO LEITE DE 

MAGALHAES Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HONDA/ NX400 I FALCON, Ano 

Fabricação/Modelo 2014, Chassi 9C2ND1010FR302250, RENAVAM 

1020545744, Placa QBJ-5809, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. 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. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038451-78.2017.8.11.0041

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:

FLAVIO DE MACEDO SOUSA (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 3 8 4 5 1 - 7 8 . 2 0 1 7 . 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: FLAVIO DE 

MACEDO SOUSA 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 CHEVROLET/ CELTA 1.0 LT, Ano Fabricação/Modelo 

2015/2015, Chassi 9BGRP4820FG374538, RENAVAM 1049775012, Placa 

QBM-3774, Cor BRANCA, 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. 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. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038457-85.2017.8.11.0041

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:

ANDRE MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 8 4 5 7 - 8 5 . 2 0 1 7 . 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: ANDRE MENDES 

SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a 

devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HYUNDAI/ HB20 1.0 CONFORT, 

Ano Fabricação/Modelo 2015/2015, Chassi 9BHBG51CAFP465611, 

RENAVAM 1062381162, Placa FYZ-6050, Cor BRANCA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. 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. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038560-92.2017.8.11.0041

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:

JAMBERTO PEDROSO DE BARROS (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 3 8 5 6 0 - 9 2 . 2 0 1 7 . 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: JAMBERTO 

PEDROSO DE BARROS Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial.. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

VOLKSWAGEN/NOVO FOX CL MA, Ano Fabricação/Modelo 2015/2015, 

Chassi 9BWAA45Z8F4068358, RENAVAM 1053775960, Placa QBP-6155, 

Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. 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. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de 
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fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000615-37.2018.8.11.0041

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:

EVERALDO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 0 6 1 5 - 3 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: EVERALDO 

JOSE DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo CAN AM/ OUTLANDER 

QUADRICICLO, Ano 2016, CHASSI 3JBLGAR26GJ008947, Cor 

VERMELHA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. 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. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000942-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IJOSIANY APARECIDA BASTOS DE MATOS (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: 

1000942-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: IJOSIANY APARECIDA BASTOS DE MATOS Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo FIAT/ UNO ECONOMY 1.4, Ano Fabricação/Modelo 

2014/2014, Chassi 9BD195173E0607678, RENAVAM 1245041131, Placa 

QBC-6018, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. 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. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001027-65.2018.8.11.0041

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:

NIVALDO SPINELLI SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 1 0 2 7 - 6 5 . 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: NIVALDO 

SPINELLI SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HONDA/CIVIC LXS FLEX, Ano 

Fabricação/Modelo 2009/2009, Chassi 93HFA65309Z113355, RENAVAM 

137908881, Placa NJL-1514, Cor PRATA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. 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. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 
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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, 27 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001024-13.2018.8.11.0041

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:

ROSSAN REDA HACHEN JUNIOR (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 1 0 2 4 - 1 3 . 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: ROSSAN REDA 

HACHEN JUNIOR Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ GOL 1.0, Ano 

Fabricação/Modelo 2013/2014, Chassi 9BWAA05W7EP049151, RENAVAM 

596769040 , Placa OAZ-7147, Cor PRATA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. 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. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017022-55.2017.8.11.0041

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:

PARUSIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 1 7 0 2 2 - 5 5 . 2 0 1 7 . 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: PARUSIA 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais 

e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

CITROEN/ C4 PALLAS 20 GLM, Ano Fabricação/Modelo 2008/2009 Chassi 

8BCLDRF49G508076, RENAVAM 129021822, Placa NPP-0333, Cor PRETA, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. 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. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004656-47.2018.8.11.0041

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:

RAFAELA FERNANDES DE 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: 

1004656-47.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: RAFAELA FERNANDES DE ALMEIDA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. Banco RCI Brasil S/A propôs a presente Ação de Busca e 

Apreensão com pedido de liminar em desfavor de Rafaela Fernandes de 

Almeida, aduzindo que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária 

do bem Marca/Modelo RENAULT/ CLIO EXPRESS 1.0 5P, Fabricação/ 

Modelo 2013/2014, Chassi 8A1BB8215EL806797, RENAVAM 

000590674749, placa OBL-7015 e Cor BRANCA, em 60 parcelas, no 

entanto, o requerido não adimpliu a parcela de nº 49 e as subsequentes, 

requerendo por conta disso, LIMINARMENTE, a busca e apreensão do 

bem. Compulsando os presentes autos, verifica-se que o contrato entre 

as partes foi parcelado em 60 parcelas mensais, sendo que 48 (quarenta 

e oito) parcelas já foram quitadas, restando o inadimplemento a partir da 

49ª parcela, motivo pelo qual requereu o credor liminarmente a busca e 

apreensão da posse do veículo. Vale ressaltar que, seguindo os rigores 

do diploma legal que rege o tema de busca e apreensão, a medida a ser 

tomada seria deferir a liminar de busca e apreensão, haja vista que a lei é 

clara nesse sentido. No entanto, nem sempre devem ser seguidos os 

rigores da lei, sob pena de ferir princípios constitucionalmente tutelados, 

que, este Juízo deve observar em sentido de prioridade máxima. No 

presente caso, deve-se levar em consideração o adimplemento 

substancial do contrato, consoante se verifica das quantidades de 

prestações já pagas, sendo no total de 48 de 60 parcelas pactuadas. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA - TEORIA 

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – OCORRÊNCIA – 

PAGAMENTO DE 75% DAS PARCELAS MENSAIS CONTRATADAS – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em ação de 
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busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, havendo o 

pagamento de 75% da obrigação pactuada, aplica-se a teoria do 

adimplemento, ato que prestigia os princípios da boa-fé e da função social 

do contrato, substancial impede o uso injusto e desequilibrado do direito de 

resolução contratual por parte do credor e, consequentemente, evita que 

haja um reprovável enriquecimento sem causa. (TJ-MT, AI 

84701-52.2016.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 

31/01/2017) (grifo nosso). Assim, nessa linha de entendimento, de acordo 

com a moderna doutrina em relação ao instituto do inadimplemento 

substancial, indefiro o pedido liminar de busca e apreensão, diante do 

adimplemento substancial pela parte requerida. Cite-se a parte requerida 

para apresentar defesa em 15 dias. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. 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. 

AT/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004662-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PEREIRA GALINDO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004662-54.2018.8.11.0041 AUTOR: AYMORE RÉU: ELIZABETH PEREIRA 

GALINDO DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Cite-se o devedor 

para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em 

título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. 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. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 

código de processo civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001788-96.2018.8.11.0041

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:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (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 1 7 8 8 - 9 6 . 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: AUTO POSTO 

SAO CHARBEL LTDA Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente para 

emendar a inicial, trazendo para os autos o demonstrativo da planilha de 

débito, tendo em vista os dados apresentados junto ao ID 11540368 (fls. 

02/03) estão incompletos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004186-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELINO MARTINS (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: 

1004186-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: ANDRELINO MARTINS 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se a parte autora para 

apresentar nos autos o comprovante de pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada poderá 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida junto ao ID 11880750, pelo Juízo deprecante da 

Comarca de Tangará da Serra - MT, com urgência. Cumprida com êxito, 

devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III 

– Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004192-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARINHO DE SOUZA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004192-23.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MARCOS MARINHO DE SOUZA MAGALHAES Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004196-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR PIMENTA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004196-60.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: VALTEIR PIMENTA DE SOUZA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004247-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUTEMBERG NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004247-71.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: GUTEMBERG NEVES DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-20 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

Processo Número: 1004052-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXCIPIENTE)

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXCEPTO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Incidente n. 

1004052-86.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Exceção de Incompetência proposta por Gonçalo Ferreira de Almeida e 

Regina Auxiliadora Miranda Almeida em desfavor de Banco Bradesco S/A. 

Diante da manifestação dos excipientes, há 7 (sete) execuções em face 

dos mesmos, possuindo como objetos contratos de cédulas de crédito 

rural, possuindo 6 (seis) destas como garantia o mesmo bem, Fazenda 

São José, avaliada em R$ 22.000.000,00. Pleiteando os excipientes a 

redistribuição de todas as demandas para este juízo, por ser este 

prevento quando a primeira das execuções foi distribuída para este juízo 

(4ª Bancária). É o relatório Fundamento e decido. Em suma, trata-se de 

Exceção de Incompetência em que os Excipientes alegam ser este juízo 

prevento pela propositura da 1ª execução à este, sendo o competente 

para julgar as ações que possuem como garantia o mesmo bem. No 

presente caso verifico a existência das mencionadas ações de execução, 

entretanto, constato que os processos não tratam do mesmo contrato, 

nem possuem a mesma causa de pedir (artigo 55), inclusive, não tratam do 

caso excepcional do §3º do artigo 55, logo, não se firmou a competência 

do mencionado juízo pela prevenção. Assim sendo, REJEITO a Exceção de 

I n c o m p e t ê n c i a ,  m a n t e n d o  o s  a u t o s  p r i n c i p a i s 

(1018782-73.2016.8.11.0041) com o seu normal prosseguimento. Sem 

custas, por ser incabível na espécie. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 28 

de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003947-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOCLOVISON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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. 

1003947-12.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos, 

constato que o patrono subscritor procedeu à distribuição desta ação em 

21/02/2018, via PJE, direcionado ao Juízo da Comarca de Santo Antônio de 

Leverger/MT, ID’s 11841130 e 11841212. Assim, reconheço e declaro a 

incompetência deste Juízo para processar esta demanda, devendo ser 

realizada a redistribuição deste feito ao competente Juízo da Comarca de 

Santo Antônio do Leverger/MT. Cumpra-se. A/Cuiabá, 28 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: 1004087-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004087-46.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato a ausência de contrato firmado entre as 

partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com relação aos fatos 

narrados pelo requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TAXA DE 

JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. PEDIDOS 

FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A RESPEITO 

DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE ADESÃO. 

PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSTRUMENTO 

CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO 

AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS 

AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O 

CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL 

AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR 

VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 

REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição inicial de ação revisional de 

contrato bancário, que não vem acompanhada de cópia do contrato 

revisando. 2. Faltando documento indispensável ao ajuizamento da ação 

(art. 283, CPC), não ocorre a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor decorrentes daquele documento faltante. (TJ-PR - 

AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 614) 

(grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a apresentação de 

documentos pelo requerido, quando o requerente desconhece o que está 

a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 

434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao 

requerente que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, devendo apresentar em juízo o contrato 

indicado em sua petição inicial que pretende controverter, posto que o 

contrato trazido junto ao ID 11862990 não se trata do contrato indicado na 

inicial (ID 11862988, pág. 4), ao que indefiro a apresentação destes pelo 

requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 28 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: 1004088-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004088-31.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato a ausência de contrato firmado entre as 

partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com relação aos fatos 

narrados pelo requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TAXA DE 

JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. PEDIDOS 

FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A RESPEITO 

DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE ADESÃO. 

PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSTRUMENTO 

CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO 

AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS 

AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O 

CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL 

AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR 

VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 

REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição inicial de ação revisional de 

contrato bancário, que não vem acompanhada de cópia do contrato 

revisando. 2. Faltando documento indispensável ao ajuizamento da ação 

(art. 283, CPC), não ocorre a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor decorrentes daquele documento faltante. (TJ-PR - 

AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 614) 

(grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a apresentação de 

documentos pelo requerido, quando o requerente desconhece o que está 

a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 

434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao 

requerente que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, devendo apresentar em juízo o contrato 

indicado em sua petição inicial que pretende controverter, posto que o 

contrato trazido junto ao ID 11863006 não se trata do contrato indicado na 

inicial (ID 11863000, pág. 4), e, inclusive, é idêntico ao pleiteado na ação 

de n. 1004087-46.2018.8.11.0041, o que faz incorrer em litispendência, ao 

que indefiro a apresentação deste pelo requerido. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000336-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000336-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA 

SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, 

por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus 

boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo TOYOTA/ COROLLA SEDAN 2.0 AUT 4P, Ano 

Fabricação/Modelo 2012/2013, Chassi 9BRBD48ED2598807, Renavam 

501944214, Placa OBO-5478, Cor PRETA, 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. 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, 28 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003002-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA PATRICIA HERANE SCHAUREN (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: 

1003002-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: HELENA PATRICIA HERANE 

SCHAUREN 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 FORD/ NEW FISTA S 1.5 16V, Ano Fabricação/Modelo 

2015/2016, Chassi 9BFZD55J6FB813517, Renavam 1046281221, Placa 

QBD-1204, Cor BRANCO, 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. 

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, 28 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: 1004084-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004084-91.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Jussara da 

Cruz Barros de Figueiredo ingressou com Ação Revisional de Contrato 

com Pedido de Liminar em face de Banco Pan S/A. Afirma a requerente 

que firmou com o requerido um contrato de empréstimo consignado em 

sua folha de pagamento de n. 706247679-6, no valor de R$ 16.532,19 a 

ser pago em 81 parcelas de R$ 442,75. Alega que há incidência indevida 

no referido contrato de juros remuneratórios abusivos, capitalização de 

juros, das tarifas administrativas, dos encargos moratórios excessivos. 

Assim, em sede de tutela antecipada, requer a consignação em juízo das 

parcelas do contrato, que o requerido suspenda os descontos efetuados 

na folha de pagamento da requerente, ou a consignação do valor que 

entende como incontroverso, exclua e abstenha de incluir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, 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 

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). Em sede de antecipação de tutela, pugna a requerente seja 

suspenso o desconto em sua folha de pagamento e autorizado o depósito 

em juízo do valor contratado ou o valor que entende como incontroverso, e 

que o requerido exclua e/ou 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 da 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 pela requerente, presumir que a taxa 

pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros. 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, 28 de 

fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 
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Vara Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, 

Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036010-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

GILVAN DOS 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: 

1036010-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: GILVAN DOS SANTOS Sentença 

Vistos etc. Canopus Administradora de Consórcios S/A pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 68.318.773/0001-54, com sede em 

Cuiabá-MT, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este 

juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Gilvan dos 

Santos, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 699.883.071-87. Alega que o réu 

integra os grupos / cotas de consórcios de n. 004008/ 0064 e 0052, em 

14/11/2014 administrado pela autora. Que por força da contemplação da 

cota consorcial, adquiriu o veículo. Que com a referida aquisição e para 

garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu 

assinou o Contrato de Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à 

Administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do seguinte bem: 01 

(um) veículo marca VOLKSWAGEN, modelo FOX 1.6, ano de 

fabricação/modelo 2004/2005, cor PRATA, chassi 9BWKB05ZX54015573, 

Renavam 00833537172, placa KAM-5548. No entanto, o requerido não 

cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 

20/03/2017, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 10.494,88 (dez mil quatrocentos e noventa e quatro reais e 

oitenta e oito centavos). A inicial veio instruída com os documentos, dentre 

eles o contrato em que se funda o pedido, e também a notificação 

extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora. Em decisão 

proferida junto ao ID 11363647, foi deferida liminarmente a apreensão do 

veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido 

para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme documento junto 

ao ID 11440307. Embora devidamente citado (ID 11440307, fls. 02), o 

requerido permaneceu silente, consoante informa a certidão junto ao ID 

11914014. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Canopus Administradora 

de Consórcios S/A contra Gilvan dos Santos, acima qualificados, visando 

à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face 

de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente 

citado para os termos da presente ação, o requerido deixou transcorrer o 

prazo de resposta e de purgação da mora, sendo assim declaro o 

requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do NCPC. Extrai-se 

dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o 

requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem 

de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui 

a inicial, destacando-se o Contrato de Financiamento de Bens e/ou 

Serviços com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis (ID 

10896030) e a notificação extrajudicial (ID 10896120) demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. AT/Cuiabá, 27 

de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016494-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL REY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1016494-55.2016.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: DEL 

REY COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME Sentença Vistos etc. 

Trata-se de ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT em face de Del Rey Comércio de Auto Peças Ltda - Me 

objetivando o recebimento de um crédito no valor de R$ 26.583,33 (vinte e 

seis mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) 

representado pelo Contrato de Abertura de Conta Corrente – Pessoa 

Jurídica – C/C n. 369337-5. Acostou junto a inicial os documentos. 

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo. O requerido foi 

citado junto ao ID 6098611, no entanto permaneceu inerte consoante 

certidão de ID 11866990. Ante o exposto, com fulcro no artigo 701, 

paragrafo 2° do Código de Processo Civil, converto o mandado inicial em 

mandado executivo, constituindo de pleno direito o título executivo, no 

valor de R$ 26.583,33 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e três reais e 

trinta e três centavos), atualizado até 22/09/2016. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos 

termos do §2º do artigo 85, Código de Processo Civil. Determino o 

prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, Livro I, Título 

II, Capítulo III, do CPC. Transitada em julgado, intime-se o exequente a 

providenciar a memória atualizada do débito, a fim de possibilitar a análise 

do pedido junto ao ID 11783235, para prosseguimento na forma executiva. 

Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003394-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SOARES (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: 

1003394-62.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ALINE 

SOARES Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Aline 

Soares, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 11962066. Em 
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consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à 

SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido 

por este juízo determinando o apontamento da referida ação em seu 

cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Decisão

CÓDIGO: 216626 Número: 25387-38.2005.811.0041. Tipo de Ação: Ação 

Civil de Improbidade Administrativa>Improbidade Administrativa->Dano ao 

Erário. - Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular. Autor(a): 

Ministerio Público do Estado de Mato Grosso, Litisconsortes (Requerente): 

Estado de Mato Grosso. Réu(s): Leda Regina de Moraes Rodrigues, Carlos 

Marino Soares Silva, Jairo Carlos de Oliveira, Eliete Maria Dias Ferreira 

Modesto, Joaquim Gonçalves Monteiro, Marco Aurélio Araújo, Carlos 

Alberto de Paula Araújo, Carlos Augusto Gonçalves, Jony Gonçalves de 

Oliveira, Marely Lebre Rosa, Anselmo Oliveira de Lima, Cereais Norte Ltda. 

Ante o exposto:a)- Indefiro os pleitos da ré Leda Regina de Moraes 

Rodrigues alusivos à suspensão do processo e à produção de prova oral, 

a qual reconheço estar preclusa;b)- Defiro a permanência nos autos dos 

documentos acostados pelos réus Eliete Maria Dias Ferreira e Jairo Carlos 

de Oliveira às fls. 3186/3231;c)- Defiro a prova emprestada requerida pelo 

Ministério Público e pelo Estado de Mato Grosso, concernente aos 

testemunhos de Francisco Carlos F. da Silva, Edna Negrini, Denize Maria 

da Costa Assis, Francisco Carlos Lopes Lourenço e José Lombardi, 

colhidos no processo n. 6303-48.2005.811.0042 – Cód. 72590, em trâmite 

no Juízo da 7º Vara Criminal da Capital. Expeça-se o necessário 

solicitando a vinda dos termos de referidas oitivas para este feito. Após a 

juntada dessa prova, em observância ao princípio do contraditório, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem;d) Defiro, em parte, a prova emprestada requerida pelo réu 

Joaquim Gonçalves Monteiro, concernente aos testemunhos de Mailsa 

Silva de Jesus e Pedro Rodrigues Lima, colhidos no processo n. 

8020-95.2005.811.0042 – Cód. 74462; Cezalpino Alves dos Santos e 

Heronides Araújo Filho, colhidos no processo n. 6303-48.2005.811.0042 – 

Cód. 72590, ambos em trâmite no Juízo da 7º Vara Criminal da Capital; e de 

Mailsa Silva de Jesus, colhido no processo n. 29682-21.2005.811.0041 – 

Código 221577, em trâmite nesta Especializada, Juízo II. Expeça-se o 

necessários solicitando a vinda de referidas oitivas para este feito. Após 

a juntada de referida prova, em observância ao princípio do contraditório, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem;e)- Indefiro a prova emprestada requerida pelo réu Joaquim 

Gonçalves Monteiro concernente vinda aos autos do termo de oitiva de 

Otávio Behling e de Edson Tarcísio de Oliveira Campos, haja vista que 

serão inquiridas neste Juízo;f)- Indefiro a prova emprestada pleiteada, 

mais precisamente, a vinda aos autos dos termos de depoimento pessoal 

do réu Joaquim Gonçalves Monteiro e dos demais corréus, colhidos 

perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá (Id. 74462) e perante esta Vara 

Especializada - Juízo II (Id. 221577);g)- Determino que o Ministério Público 

e, em seguida, o Estado de Mato Grosso, em querendo, se pronunciem 

acerca dos documentos acostados às fls. 3270/3318;h)- Considerando 

que este Juízo deferiu a oitiva de testemunhas requeridas pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso / Estado de Mato Grosso e pelos réus 

Anselmo Oliveira de Lima, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, Jairo Carlos 

de Oliveira e Joaquim Gonçalves Monteiro, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 7 de maio de 2018, às 14h; i)- Os réus Anselmo 

Oliveira de Lima, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, Jairo Carlos de 

Oliveira e Joaquim Gonçalves Monteiro deverão informar e/ou intimar suas 

próprias testemunhas acerca desta audiência, nos moldes do disciplinado 

nos parágrafos 1º e 2º do art. 455 do CPC, ficando esses réus cientes de 

que, a inércia importará desistência da inquirição de suas testemunhas 

(art. 455, §3º, do CPC); j)- Considerando que foram arroladas testemunhas 

servidor público (fls. 3185 e 3265), determino que sejam adotadas as 

providências necessárias, nos moldes do inciso III do §4º do art. 455 do 

CPC;k)- Deverá a Senhora Gestora, pelo menos 15 (quinze) dias antes da 

audiência, examinar o processo a fim de verificar se todas as 

providências para a sua realização foram adotadas, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos 

autos, nos termos do art. 338 da CNGC.Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Advogado: Jorge José Noga – Unijuris, Paulo 

Cesar Zamar Taques, Tadeu Mucio Galvão Marques Vallim, Tadeu 

Trevisan Bueno, Humberto A. de Lamônica Freire, Mario Aparecido Leite 

Cangussú Prates, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Cível, 

Ulisses Ribeiro, Daniela Marques Echeverria, Jorge Aurélio Zamar Taques, 

Rosemeire Barros Monteiro de Lamônica Freire, Luciana Borges Moura 

Cabral, Renato Bisse Cabral, José Patrocínio de Brito Júnior (Unijuris/unic), 

Ivanowa Raposo Quintela, José do Patrocinio Brito Junior - Unijuris, Daniele 

Yukie Fukui, Ueber Roberto de Carvalho, Andrea Rosan Dias Figueiredo 

Zamar Taques, Adriana Lopes Sandim, Maria Antonieta Silveira Castor, 

Adriana Cardoso Sales da Silva (Unijuris/unic), Alexandre Dias Rebouças, 

Carlos Eduardo Carmona de Azevedo, Amir Saul Amiden, Rodrigo Leite da 

Costa. Responsável pela publicação: Juliano Emanuel Bittencourt Camargo 

Barroso, Analista Judiciário, juliano.camargo@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003030-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIGO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE LAURA PETRONILIA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1003030-90.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono este 

processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, devendo ser emitida guia 

pública, por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme procedimento a 

seguir: Serviços - Guias – Diligência - Emissão de Guia de diligência. 

CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033673-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA AKEMI NAKAGAWA IWASE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SABURO IWASE (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: 1033673-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SONIA AKEMI 

NAKAGAWA IWASE INVENTARIADO: ANTONIO SABURO IWASE Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifica-se que a inventariante pugnou pela 

conversão do presente inventário em arrolamento sumário, diante do 

consenso existente quanto a partilha de bens, apresentada no id. 

11500227. Ademais, consta do plano de partilha, que os herdeiros 

renunciaram ao direito hereditário que lhes cabiam, em favor do monte, 

apresentando declaração de renúncia. Já consta nos autos, certidão de 

inexistência de testamento – id. 11500371, certidão negativa de débitos 

perante a Fazenda Pública Estadual – id. 11500435, Federal – id. 

11500464 e Municipal – id. 11500531. Guia de isenção de ITCMD no id. 

11500732. Verifica-se que existem algumas providências a serem 

tomadas, antes da análise de conversão do procedimento em arrolamento 
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sumário. Primeiramente, em atenção ao disposto no art. 1.806, do CC, 

EXPEÇA-SE termo de renúncia dos direitos hereditários, pelos herdeiros, 

em favor do monte, consignando que quanto ao herdeiro Marcus Vinicius, 

há procuração pública outorgando poderes a sua genitora, ora 

inventariante, para representá-lo em relação aos direitos decorrentes da 

sucessão. Outrossim, INTIME-SE a inventariante, para que apresente 

procuração, outorgada pelos herdeiros, aos advogados habilitados, a fim 

de autorizá-los a representá-los nos autos. Após, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016925-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTA CAMPOS ROSA (REQUERENTE)

IONE ROSALIA GOMES DA ROSA (REQUERENTE)

ALFREDO LAZARO GOMES DA ROSA (REQUERENTE)

APARECIDA PERPETUA GOMES DA ROSA PAIVA (REQUERENTE)

EVALDO TADEU GOMES DA ROSA (REQUERENTE)

HELOISA CLAUDIA GOMES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO GOMES DA ROSA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 1016925-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADAUTA CAMPOS 

ROSA, APARECIDA PERPETUA GOMES DA ROSA PAIVA, IONE ROSALIA 

GOMES DA ROSA, ALFREDO LAZARO GOMES DA ROSA, HELOISA 

CLAUDIA GOMES DA ROSA, EVALDO TADEU GOMES DA ROSA 

INVENTARIADO: EVANDRO GOMES DA ROSA Vistos etc. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que houve homologação de partilha 

amigável, no id. 9499613, na data de 18 de agosto 2017. As partes 

pugnaram por prazo para o recolhimento do TICMD – id. 9928982. Na 

sequência, no petitório de id. 10083882, a inventariante informarou a 

existência de bem a ser sobrepartilhado, notadamente investimentos, 

existentes perante o Banco Itaú, demonstrado no extrato de id. 10083889, 

apresentando, desde logo, plano de partilha respectivo. Ainda, a 

inventariante no id. 10402291, pugna por autorização judicial, para 

alienação do veículo C3 Picasso EXC A, placa ORB-2050, cujo preço será 

depositado judicialmente, como forma de minimizar os gastos do espólio, 

bem como, para evitar maior desvalorização, até a expedição do formal de 

partilha. No id. 10085284, foi concedido prazo, para a juntada do 

comprovante do ITCMD. A inventariante, por sua vez, no id. 11124010, 

informa que o espólio foi isento do recolhimento do ITCMD, juntando 

declaração de isenção no id. 11124030. A Fazenda Pública Estadual no id. 

11379022, pugnou pela juntada nos autos da GIA-ITCMD completa, bem 

como das certidões negativas de débito, perante à SEFAZ-MT, razão pela 

qual a inventariante se manifesta no id. 11720847, sustentado a 

desnecessidade de emissão de GIA-ITCD, pois substituída pela 

Declaração de ITCD, oportunidade em que reitera o pedido de autorização 

judicial para alienação do veículo. Consigno que, não se encontram nos 

autos as certidões negativas de débito, perante das Fazendas Públicas 

Federal, Municipal e Estadual, esta última expedida pela Procuradoria do 

Estado, que são imprescindíveis à expedição do formal de partilha. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de autorização judicial, para alienação do 

veículo integrante do espólio, EXPEDINDO-SE alvará respectivo, 

consignando que o valor obtido com a alienação, deverá ser integralmente 

depositado, em conta judicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vinculada a estes autos, até a expedição do formal de partilha. Ademais, 

OFICIE-SE o Banco Itaú, encaminhando-se cópia da petição e extrato de 

identificadores 10083882 e 10083889, para que efetue o depósito em 

conta judicial, vinculada a este processo, de todo e qualquer valor, em 

nome do falecido Evandro Gomes da Rosa, CPF 021.760.171-53, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de desobediência. INTIME-SE a inventariante, 

para que junte nos autos as certidões negativas de débitos, perante as 

Fazendas Públicas Federal, Municipal e Estadual, esta última expedida pela 

Procuradoria do Estado, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de viabilizar a 

expedição do formal de partilha. Por fim, INTIME-SE a procuradoria do 

Estado de Mato Grosso, para que esclarecer quanto a divergência de 

informações, quanto a necessidade de expedição de GIA-ITCMD, bem 

como, e quanto a declaração de isenção de ITCMD, conforme informado 

pela inventariante nos identificadores 11124030 e 11720847. Após, voltem 

os autos conclusos para análise da sobrepartilha amigável, constante do 

id. 10083882, em sendo o caso. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009262-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA LUCIA MOREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT0009611A (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: 1009262-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LEANDRA LUCIA 

MOREIRA DE BARROS Vistos etc. Em análise do pedido de liberação da 

quantia depositada judicialmente - extrato constante no id. 11934278, 

constatou-se pela certidão de óbito de Pedro Vaz de Barros - id. 5771026, 

que o mesmo deixou filhos e bens a inventariar. Por essa razão, CHAMO 

O FEITO A ORDEM, a fim de que a parte autora seja intimada, para 

esclarecer quanto à totalidade de herdeiros do falecido, qualificando-os e 

habilitando-os nos autos ou apresentando termo de renúncia, assim como, 

para que informe quanto à existência de inventário em andamento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001907-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE DEUS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO EXISTE POLO PASSIVO (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: 1001907-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO BATISTA DE 

DEUS JUNIOR REQUERIDO: NÃO EXISTE POLO PASSIVO Vistos etc. Defiro 

a gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se 

em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Pedido de Alvará 

Judicial, interposto perante este juízo por João Batista de Deus Junior, 

devidamente qualificado nos autos. Busca o requerente, o levantamento 

dos valores depositados, em conta bancária e poupança, existente em 

nome do falecido. Proceda-se a utilização do sistema BACENJUD, para 

verificação de existência de ativos em nome do falecido João Batista de 

Deus, CPF nº 240.619.721-20, filiação José Carneiro de Deus e Terezinha 

Fideles de Deus. Em sendo negativas as buscas, oficie-se a Caixa 

Econômica Federal, para que, informe a este juízo, em 05 (cinco) dias, o 

valor existente em nome da de cujus. Na comunicação, faça constar que 

todo e qualquer valor existente, deverá ser transferido para a conta 

judicial, devidamente vinculada aos autos. Outrossim, intime-se a ilustre 

advogada, para colacionar aos autos no prazo de 10 (dez) dias, os 

documentos pessoais dos herdeiros, tendo em vista que os documentos 

constantes no Id. nº 11554800, estão ilegíveis, bem como a qualificação 

dos mesmos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 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: 1003325-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOURA LEITE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIZIANE LUZIA KUBISZESKI (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: 1003325-30.2018.8.11.0041 AUTOR: FLAVIO MOURA LEITE 

VIEIRA RÉU: HELIZIANE LUZIA KUBISZESKI Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, para que 

justifique qual genitor é detentor da guarda da infante, pois conforme título 

acostado no Id nº 11755584, tem-se que a guarda é compartilha e que o 

locus existencial da criança foi fixado com a requerida, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004231-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY NUNES DUARTE (REQUERENTE)

MAX NUNES DUARTE (REQUERENTE)

MAIORON NUNES DUARTE (REQUERENTE)

MAGNO NUNES DUARTE (REQUERENTE)

ANTONIO NUNES DUARTE (REQUERENTE)

EMANUELA NUNES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCARIO SANTANA DUARTE (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: 1004231-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUCINEY NUNES 

DUARTE, MAX NUNES DUARTE, MAGNO NUNES DUARTE, MAIORON 

NUNES DUARTE, EMANUELA NUNES DUARTE, ANTONIO NUNES DUARTE 

INVENTARIADO: EUCARIO SANTANA DUARTE Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Inventário, proposta por Luciney Nunes Duarte, Max Nunes 

Duarte, Magno Nunes Duarte (herdeiro falecido), Maioron Nunes Duarte, 

Emanuela Nunes Duarte e Antonio Nunes Duarte, requerendo a abertura 

de inventário, referente aos bens deixados pelo de cujus Eucário Santana 

Duarte. Verifica-se da presente ação que, todos os herdeiros, assim como 

o falecido residem na comarca de Várzea Grande/MT. Sobre o tema é 

importante lembrar que, o art. 48, caput do CPC dispõe: “O foro do domicílio 

do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a 

partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, 

a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações 

em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.” 

Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o 

presente pedido, determinando a imediata remessa dos autos à Comarca 

de Várzea Grande/MT, para uma das Varas de Família existentes. 

Procedam-se as baixas e anotações legais. Cumpra-se, com a urgência 

que a situação requer. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026889-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA ROSA E SILVA (REQUERENTE)

KATI NILZA MOREIRA ROSA E SILVA (REQUERENTE)

SUELEN MOREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

DIVINO MOREIRA ROSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO DA MATTA E SILVA (INVENTARIADO)

VILMA ROSA DA MATTA E 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: 1026889-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KATI NILZA 

MOREIRA ROSA E SILVA, DIVINO MOREIRA ROSA E SILVA, SUELEN 

MOREIRA DE FIGUEIREDO, MARCIO MOREIRA ROSA E SILVA 

INVENTARIADO: VILMA ROSA DA MATTA E SILVA, BERNARDO DA 

MATTA E SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arrolamento, proposta 

por Kati Nilza Moreira Rosa e Silva, Divino Moreira Rosa e Silva, Márcio 

Moreira Rosa e Silva e Suelen Moreira de Figueiredo, visando à obtenção 

da partilha entre os herdeiros, dos bens deixados por Bernardo da Matta e 

Silva e Vilma Rosa da Matta e Silva, falecidos na data de 28 de março de 

2008 e 26 de dezembro de 2014, respectivamente, conforme certidões de 

óbito de id. 9649510 e 10508776. Os autores esclarecem que os 

falecidos, deixaram 04 (quatro) herdeiros, seus filhos Kati Nilza Moreira 

Rosa e Silva, Divino Moreira Rosa e Silva, Márcio Moreira Rosa e Silva e a 

neta, Suelen Moreira de Figueiredo, trazendo à colação, 01 (um) imóvel 

residencial, localizado no bairro Araés, avaliado em R$ 80.117,58 (oitenta 

mil cento e dezessete reais e cinquenta e oito centavos). Plano de partilha 

consta no id. 9649020. Certidão negativa de débitos, perante à Fazenda 

Pública Federal, no id. 9649532. A ação foi recebida pelo rito de 

arrolamento sumário, nos termos da decisão de id. 9926716, oportunidade 

em que foi deferida, provisoriamente, a gratuidade processual e nomeada 

a herdeira Kati Nilza Moreira Rosa e Silva como inventariante. Bloqueada a 

quantia de R$ 45,67 (quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), 

conforme extrato de id. 10090153. Restou negativa a busca de veículos 

em nome dos inventariados – id. 10090153. Certidões negativas de débito 

perante as Fazendas Públicas Estadual e Municipal, constam dos 

identificadores 10997957 e 10998023. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Arrolamento Sumário, em que todos os herdeiros são capazes 

e estão devidamente representados, sendo que há consenso quanto ao 

plano de partilha, constante do id. 9649020. Diante do exposto, e tudo mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, com fundamento nos 

arts. 487, III e 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, a partilha constante do id. 

9649020, dos direitos sobre os bens deixados por BERNARDO DA MATTA 

E SILVA e VILMA ROSA DA MATTA E SILVA, atribuindo aos herdeiros por 

contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. Transitada em julgado esta decisão, 

SOMENTE APÓS a juntada, aos autos, do comprovante de recolhimento do 

ITCMD, remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual, para 

manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, EXPEÇA-SE o 

formal de partilha. Torno definitiva a concessão da gratuidade processual. 

Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, inclusive 

perante o ilustre Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003540-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CIRQUEIRA DE SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENINA DOMINGAS DE CARVALHO (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: 1003540-06.2018.8.11.0041 AUTOR: MANOEL CIRQUEIRA DE 

SENA RÉU: JOVENINA DOMINGAS DE CARVALHO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Exoneração de Alimentos, proposta por Manoel Cirqueira de 

Sena, em face de Jovelina Domingues de Carvalho, devidamente 

qualificado e representado nos autos. A inicial acompanhou escritura 

pública de reconhecimento de união estável – id. 11791465 e escritura 

pública de dissolução de união estável – id. 11791466. No id. 11811173, 

foi determinada a emenda da inicial, a fim de que a parte autora retificasse 

o valor da causa e, colacionasse aosautos, cópia do título executivo que 

pretendia se ver exonerado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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extinção. Intimada, a parte autora esta esclareceu, no petitório de id. 

11911363, que inexiste título executivo que fundamente a obrigação 

alimentar, tendo em vista que decorre de acordo verbal, realizado perante 

a Defensoria Pública Estadual. Nesse cenário, consigno que a declaração 

de vontade realizada de forma verbal é válida, quando a lei não lhe exigir a 

forma especial, a teor do que dispõe o art. 107, do Código Civil, e sendo o 

intuito da parte autora ver-se exonerada da obrigação, repito, verbalmente 

assumida, basta, seguindo a mesma forma de sua constituição, comunicar 

a outra parte sua intenção. Ainda, em sendo a vontade da parte ver sua 

obrigação constituída, por meio de título judicial, a fim de que se exonere 

formalmente, deverá se valer de ação ordinária, com o intuito de 

comprovar a sua existência e, assim, buscar sua exoneração, munida de 

título que a fundamente. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com 

fundamento no art. 321, do CPC e, via de consequência, JULGO EXTINTA 

a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, cumpridas as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I. C. 

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021125-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O (ADVOGADO)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEYZA AUGUSTA COSTA DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT22068/O (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: 1021125-42.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ADMILSON 

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: GEYZA AUGUSTA COSTA 

DE ALMEIDA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, 

proposta por Admilson Wanderley Pereira da Silva, em desfavor de Geyza 

Augusta Costa de Almeida Silva, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos. Esclarece a parte autora, que se casou com a 

requerida, na data de 23 de dezembro de 1990, conforme certidão de 

casamento acostada ao id. 4308072, e que da união advieram 02 (duas) 

filhas, já plenamente capazes, contudo não deseja mais a manutenção da 

sociedade conjugal, pelo que pugna pela decretação do divórcio, 

afirmando inexistirem bens a partilhar. Após emenda da inicial, a ação foi 

recebida, por meio da decisão de id. 4972593, oportunidade em que fora 

deferida a gratuidade processual. Audiência de tentativa de conciliação 

infrutífera – id. 9689319. Regularmente citada – id. 9582506, a requerida 

apresentou contestação – id. 10001226, quando, então, manifestou sua 

concordância, quanto ao pedido de divórcio, quando voltará a usar o nome 

de solteira e, ainda, afirma existirem bens a ser partilhados, dívidas 

pendentes e, a necessidade de fixação de pensão alimentícia em seu 

favor. Ao final, pugna pela gratuidade processual. Impugnação à 

contestação, consta no id. 10311607, onde a parte autora, informa que 

poderia contribuir com 10% (dez por cento) de sua renda, para pagamento 

da pensão . Em sessão de mediação – id. 11140918, as partes realizaram 

acordo, quanto à partilha de bens, dívidas e o divórcio, mas não quanto ao 

pedido de pensão alimentícia. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se 

de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por Admilson Wanderley Pereira 

da Silva, em desfavor de Geyza Augusta Costa de Almeida Silva, ambos 

devidamente qualificados e representados nos autos. A questão pendente 

cinge-se ao pedido de fixação de alimentos, em favor da requerida, 

formulado na contestação, tendo em vista que, os demais pedidos, foram 

objeto de acordo, em sessão de mediação, acostado no id. 11140918. 

Conforme estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil, em 

seu art. 226, caput, "a família, base da sociedade, tem especial proteção 

do Estado". Extrai-se, ainda, do parágrafo quinto do supramencionado 

dispositivo, a regra segundo a qual "os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher". 

No âmbito infraconstitucional, é o Código Civil que esclarece que a mútua 

assistência é obrigação de ambos os cônjuges, à luz do que preconiza o 

art. 1566, inciso III. Todavia, é dever do interprete do Direito a análise 

sistemática da norma jurídica, votando sua aplicação ao atendimento dos 

fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, assim 

como disposto no art. 5º, da LINDB. Com efeito, os alimentos devidos entre 

os cônjuges ou conviventes estão previstos no art. 1.694, CC, segundo o 

qual: Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 

uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 

compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 

necessidades de sua educação. Sobre a obrigação alimentar em favor do 

ex-cônjuge/companheiro, a renomada e sempre lembrada jurista MARIA 

BERENICE DIAS ensina que: “A obrigação alimentar em favor do cônjuge 

tem por fundamento o dever de mútua assistência. Está previsto na lei (CC 

1.694), sem quaisquer restrições temporais ou limitações com referência 

ao estado civil dos obrigados. Logo, solvido o vínculo matrimonial e 

havendo necessidade de um e possibilidade do outro, é estabelecido o 

encargo alimentar, que persiste enquanto permanecer inalterada a 

condição econômico-financeiro de ambos os cônjuges. Estabelecida a 

obrigação alimentar, quer quando da separação, quer por ocasião do 

divórcio, não havendo mudança na situação de vida de qualquer dos 

parentes, persiste o encargo." (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito 

das famílias. 8.ed.rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, 529-530)”. Especificamente sobre o dever recíproco de assistência 

entre os cônjuges, extrai-se dos ensinamentos de ROLF MADALENO que: 

É fato incontroverso que os alimentos entre esposos é direito cada vez 

mais escasso nas demandas judiciais, especialmente em decorrência da 

propalada igualdade constitucional dos cônjuges e gêneros sexuais, 

reservada a pensão alimentícia para casos pontuais de real necessidade 

e alimentos, quando o cônjuge ou companheiro realmente não dispõe de 

condições financeiras e tampouco de oportunidades de trabalho, talvez 

devido à sua idade, ou por conta da sua falta de experiência, assim como 

faz jus a alimentos quando os filhos ainda são pequenos e dependem da 

atenção materna. [...] A igualdade constitucional não está inteiramente 

consolidada no plano da existência e por conta desta realidade ainda é 

grande o número de ações de alimentos propostas pelas esposas e 

companheiras" (in Curso de Direito de Família; Editora Forense; 4ª Edição; 

2011; pág. 930). No caso em tela, as partes foram casadas por 

aproximadamente 17 anos, cujo fim da uniãoocorreu no final de 2016, 

quando a autora passou a morar em outra residência, sendo o pagamento 

mensal do aluguel, custeado pelo autor, conforme por ele alegado e 

confirmado pela requerida, em sua contestação. Há controvérsia quanto à 

forma em que se deu o fim do relacionamento, afirmando o autor que a 

requerida abandonou o lar, e, por sua vez, afirmando a requerida que sua 

mudança para outra residência, se deu comum acordo, para que 

pudessem “dar um tempo”, tanto que os aluguéis eram pagos pelo 

cônjuge, mas que fora pega de surpresa pela propositura da ação de 

divórcio. É certo que a parte requerida conta hoje com 45 anos de idade, e 

é manicure, profissão que exerceu durante todo o casamento, assim como 

reconhecido em sede de contestação, vejamos: “Nesse norte e 

considerando a dificuldade da Requerida em continuar a prover seu 

sustento como manicure, fruto de seus esforços, como o fez por toda a 

vida, pois o mesmo alegava que seus proventos eram muito pouco do 

INSS e para ajudá-lo aprendeu sozinha a mexer com pé e mão das clientes 

que tem hoje (...)”. Destaquei. A fixação de pensão alimentícia em 

benefício de ex-conjuges/companheiros é medida excepcional, 

principalmente quando requerida por prazo indeterminado, se justificando 

somente quando o interessado demonstra sua incapacidade permanente 

para o trabalho ou impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, 

como a muito nossos Tribunais veem decidindo. Nesse sentido: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO 

DE ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. PEDIDO SUCESSIVO DE 

REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 

VALORAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DEVER 

EM PRESTAR ALIMENTOS AO EX-CÔNJUGE MANTIDO. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os 

alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo 

certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do 

pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade 

permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no 

mercado de trabalho. (...) (AgInt no AREsp 1036709 RJ 2016/0335675-3, 

T4 - QUARTA TURMA, Min. Rel. Raul Araújo, DJe 14/09/2017). Das provas 

produzidas tem-se que, a requerida conta com 45 anos de idade e, tem 
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profissão, que a exerceu durante todo o casamento, o que demonstra 

aptidão para prover o próprio sustento, em que pese tenha que se 

readequar a sua nova realidade econômica, diante do fim de casamento. 

Ademais, a que se considerar que a requerida não ficou desassistida com 

a partilha de bens, já que usufrutuária vitalícia do imóvel doado às filhas, o 

que lhe dá mais tranquilidade nesse recomeço de vida, pós-divórcio. Por 

essas razões, tenho que a requerida dispõe de condições suficientes 

para sua manutenção, não restando caracterizada situação excepcional a 

justificar a fixação de alimentos em seu favor, mesmo que por prazo 

determinado. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO por sentença, o acordo firmado entre as partes, constante 

do id. 11140918, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, com 

fulcro nos arts. 226, § 6º da Constituição da República e 487, inciso I do 

CPC, declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, 

inclusive o regime matrimonial de bens, e, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de alimentos, formulado na contestação, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC. Nos termos do art. 17 da Lei nº 6.515/77, a divorcianda, 

voltará a usar o nome de solteira: GEYZA AUGUSTA COSTA DE ALMEIDA. 

Sem custas. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, procedendo-se às anotações e, baixas necessárias, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 28 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018390-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEOJUNIOR DE PASSOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE GUEDES DE CARVALHO OAB - DF47395 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ CRISTINA ABRAHAO FERREIRA (RÉU)

 

Procedo a intimação da advogada da parte autora para depositar e juntar 

nos autos o valor da diligência para cumprimento do mandado, no prazo 

legal. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025648-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

MATHEUS DOMINGOS BARBOSA (REQUERENTE)

LUCAS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025648-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO BATISTA BARBOSA, 

LUCAS SILVA SANTOS, MATHEUS DOMINGOS BARBOSA Visto. João 

Batista Barbosa, Lucas Silva Santos e Matheus Domingos Barbosa, 

devidamente qualificados, requereram a expedição de Alvará Judicial, 

para o fim de sacar verbas atinentes a licença prêmio, em virtude do 

falecimento de Edma Domingues da Silva. Determinada a expedição de 

ofício a Prefeitura Municipal de Cuiabá, foi devidamente atendida (Id. 

10899913). É o breve relatório. D E C I D O. Os documentos comprovam 

que os requerentes possuem legitimidade para formularem o presente 

pedido, visto que são os únicos e legítimos herdeiros da falecida (Id. 

9516117). Ante o exposto, estando satisfeitas as exigências legais, julgo 

procedente o pedido. Em conseqüência, determino a imediata expedição 

do alvará, para levantamento e saque em favor dos requerentes, sendo 

os 50% (cinquenta por cento) ao requerente João Batista Barbosa, e os 

outros 50% (cinquenta por cento) restante divididos entre os demais 

herdeiros Lucas Silva Santos e Matheus Domingos Barbosa, na proporção 

de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um. Expeça-se o alvará 

imediatamente. Após, arquive-se com as baixas pertinentes. Defiro aos 

requerentes a gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá, MT, 20.02.18. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025648-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

MATHEUS DOMINGOS BARBOSA (REQUERENTE)

LUCAS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025648-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO BATISTA BARBOSA, 

LUCAS SILVA SANTOS, MATHEUS DOMINGOS BARBOSA Visto. João 

Batista Barbosa, Lucas Silva Santos e Matheus Domingos Barbosa, 

devidamente qualificados, requereram a expedição de Alvará Judicial, 

para o fim de sacar verbas atinentes a licença prêmio, em virtude do 

falecimento de Edma Domingues da Silva. Determinada a expedição de 

ofício a Prefeitura Municipal de Cuiabá, foi devidamente atendida (Id. 

10899913). É o breve relatório. D E C I D O. Os documentos comprovam 

que os requerentes possuem legitimidade para formularem o presente 

pedido, visto que são os únicos e legítimos herdeiros da falecida (Id. 

9516117). Ante o exposto, estando satisfeitas as exigências legais, julgo 

procedente o pedido. Em conseqüência, determino a imediata expedição 

do alvará, para levantamento e saque em favor dos requerentes, sendo 

os 50% (cinquenta por cento) ao requerente João Batista Barbosa, e os 

outros 50% (cinquenta por cento) restante divididos entre os demais 

herdeiros Lucas Silva Santos e Matheus Domingos Barbosa, na proporção 

de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um. Expeça-se o alvará 

imediatamente. Após, arquive-se com as baixas pertinentes. Defiro aos 

requerentes a gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá, MT, 20.02.18. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025648-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

MATHEUS DOMINGOS BARBOSA (REQUERENTE)

LUCAS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025648-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO BATISTA BARBOSA, 

LUCAS SILVA SANTOS, MATHEUS DOMINGOS BARBOSA Visto. João 

Batista Barbosa, Lucas Silva Santos e Matheus Domingos Barbosa, 

devidamente qualificados, requereram a expedição de Alvará Judicial, 

para o fim de sacar verbas atinentes a licença prêmio, em virtude do 

falecimento de Edma Domingues da Silva. Determinada a expedição de 

ofício a Prefeitura Municipal de Cuiabá, foi devidamente atendida (Id. 

10899913). É o breve relatório. D E C I D O. Os documentos comprovam 

que os requerentes possuem legitimidade para formularem o presente 

pedido, visto que são os únicos e legítimos herdeiros da falecida (Id. 

9516117). Ante o exposto, estando satisfeitas as exigências legais, julgo 

procedente o pedido. Em conseqüência, determino a imediata expedição 

do alvará, para levantamento e saque em favor dos requerentes, sendo 

os 50% (cinquenta por cento) ao requerente João Batista Barbosa, e os 

outros 50% (cinquenta por cento) restante divididos entre os demais 

herdeiros Lucas Silva Santos e Matheus Domingos Barbosa, na proporção 

de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um. Expeça-se o alvará 

imediatamente. Após, arquive-se com as baixas pertinentes. Defiro aos 

requerentes a gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá, MT, 20.02.18. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1023474-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)
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ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1023474-18.2016.8.11.0041 REQUERENTE: FLAVIO LOPES DE SOUZA, 

ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA Visto. Flavio Lopes de Souza 

e Elisangela Gomes de Oliveira Souza, peticionaram conjuntamente, 

buscando a alteração das condições e forma de pagamento dos alimentos 

fixados nestes autos, por meio de sentença homologatória. O Ministério 

Público opinou pela homologação do acordo, conforme se vê no ID nº. 

10848930. É o relatório. D E C I D O. Considerando que os novos termos 

do acordo preservam os interesses dos menores, em consonância com o 

parecer Ministerial, homologo por sentença, para que alcance seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado na movimentação ID nº. 

10071439, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Notifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se o ofício para desconto em folha de 

pagamento. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de praxe. Custas pagas. P. I. C. Cuiabá, MT, 27 de fevereiro de 

2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1023474-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1023474-18.2016.8.11.0041 REQUERENTE: FLAVIO LOPES DE SOUZA, 

ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA Visto. Flavio Lopes de Souza 

e Elisangela Gomes de Oliveira Souza, peticionaram conjuntamente, 

buscando a alteração das condições e forma de pagamento dos alimentos 

fixados nestes autos, por meio de sentença homologatória. O Ministério 

Público opinou pela homologação do acordo, conforme se vê no ID nº. 

10848930. É o relatório. D E C I D O. Considerando que os novos termos 

do acordo preservam os interesses dos menores, em consonância com o 

parecer Ministerial, homologo por sentença, para que alcance seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado na movimentação ID nº. 

10071439, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Notifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se o ofício para desconto em folha de 

pagamento. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de praxe. Custas pagas. P. I. C. Cuiabá, MT, 27 de fevereiro de 

2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022534-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

andre castrillo (REQUERENTE)

ALESSANDRO CASTRILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA VAFA CASTRILLO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022534-53.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ANDRE CASTRILLO, 

ALESSANDRO CASTRILLO INVENTARIADO: VANDA VAFA CASTRILLO 

Visto. Conforme já observado na decisão proferida em 5.12.2017, para 

análise do pedido de venda do veículo é necessário que sejam 

apresentados todos os documentos exigidos em lei (CNGC, art. 1.245, § 

10º). Analisando a petição e os documentos juntados com id. 11607907 a 

11608036, verifica-se que não foram apresentados os documentos 

relacionados nos incisos "c", "d" e "e" do parágrafo "3" da decisão com id. 

11005552. Justifica-se a imprescindibilidade da juntada dos referidos 

documentos, especialmente quando há pedido de venda antecipada dos 

bens, porque pode haver cônjuge sobrevivente cujo direito à meação deve 

ser resguardado, pode haver testamento dando destinação certa aos 

bens e podem haver dívidas fiscais que devem ser garantidas pelos bens 

do espólio, questões que serão dirimidas com a juntada dos referidos 

documentos. Portanto, intimem-se os requerentes para que providenciem a 

necessária documentação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, renove-se 

a conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.2.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011296-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. R. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. S. (RÉU)

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: 

1011296-03.2017.8.11.0041 AUTOR: PATRICIA DOS REIS TIMM RÉU: 

IZAEL MIRANDA DA SILVA Visto. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. 

No que se refere ao requerimento de antecipação de tutela, entendo que a 

questão precisa ser melhor analisada, após o contraditório, porque não há 

informação suficiente que permita ao juízo aferir os requisitos do art. 300 

do Código de Processo Civil. Com essas considerações, indefiro a 

antecipação dos efeitos da tutela. Designo audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 10 de abril de 2018, às 14h30min. Se não houver 

acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09.02.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037513-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O (ADVOGADO)

PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA OAB - MT0022436A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO MESSIAS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1037513-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROSELIA LIMA REQUERIDO: 

TARCISIO MESSIAS LIMA Visto. 1. Trata-se de ação de arrolamento 

sumário ajuizada pelos herdeiros de Tarcísio Messias Lima, em que não foi 

observado o disposto no art. 660, incisos I a III, do Código de Processo 

Civil, especialmente porque não foi comprovada a propriedade de todos os 

bens imóveis. 2. Importa observar, inicialmente, que a aquisição dos 

direitos reais de propriedade, por força do disposto no art. 1.227 do 

Código Civil, somente ocorre mediante registro do título aquisitivo perante 

os respectivos Registros de Imóveis. "Art. 1.227. Os direitos reais sobre 

imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem 

com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos 

(arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código." 3. No 

mesmo sentido, o art. 1.245, § 1º, do Código Civil dispõe que: “Art. 1.245. 

Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título 

translativo no Registro de Imóveis. § 1º. Enquanto não se registrar o título 

translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.” 4. De 
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acordo com a referida norma, enquanto não for efetuado o registro do 

título de aquisição da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, o 

alienante permanece como proprietário do bem, preservando todos os 

direitos inerentes ao domínio. 5. Em resumo, é necessária prova 

documental de que o inventariado tenha adquirido a propriedade imobiliária, 

ou seja, da transcrição do título aquisitivo no registro do imóvel. 6. Por tais 

razões, sem a prova da propriedade, qual seja, do registro do título 

aquisitivo perante o Cartório de Registro de Imóveis, a propriedade do 

imóvel não pode ser atribuída ao falecido, motivo pelo qual também não 

pode ser transmitida aos herdeiros em ação de inventário, sob pena de 

ferir o direito de propriedade de terceiros. 7. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL - SOBREPARTILHA - DESCOBERTA DE BENS APÓS 

O INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE SOBRE O 

IMÓVEL - CARÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - INCONFORMISMO 

- IMÓVEL ADQUIRIDO POR PROMESSA DE COMPRA E VENDA - 

INSUFICIÊNCIA - TÍTULO NÃO REGISTRADO - BEM REGISTRADO EM NOME 

DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL - DIREITOS SOBRE 

O IMÓVEL INDEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO 

NEGADO. Ausente a prova da propriedade do bem imóvel, por meio da 

competente averbação da promessa de compra e venda perante o 

Registro Imobiliário, nos termos do art. 1.245 do CC/02, inviável a 

sobrepartilha do bem que está registrado em nome de terceiros estranhos 

à relação contratual. (TJ-SC - AC: 20140248043 SC 2014.024804-3 

(Acórdão), Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 19/11/2014, 

Segunda Câmara de Direito Civil Julgado)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA. HERDEIRO MENOR. 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL VISANDO À TRANSFERÊNCIA DE 

IMÓVEL PARA O NOME DA INVENTARIADA OU PARA QUE SEJA 

AUTORIZADA A REALIZAÇÃO DE CESSÃO DOS DIREITOS CONTRATUAIS 

EM FAVOR DO HERDEIRO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO 

DO IMÓVEL QUE DEVE OCORRER EM DEMANDA PRÓPRIA, E NÃO NOS 

AUTOS DO INVENTÁRIO. OBSERVÂNCIA DO ART. 984 DO CPC. 1. A 

propriedade imóvel, transmitida por ato entre vivos, adquire-se com o 

registro do título no Cartório de Registro respectivo (art. 1.227 do CC). 

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser 

havido como dono do imóvel (art. 1.245, § 1º, do CC). 2. Sendo o único 

documento a indicar que o apartamento integra o acervo hereditário um 

"recibo de arras", sem reconhecimento de firmas, inviável a expedição de 

alvará visando à sua transferência para o nome da inventariada ou a 

cessão dos respectivos direitos contratuais ao herdeiro menor. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Tribunal de Justiça do RS, Oitava 

Câmara Cível, Agravo de Instrumento Nº 70045009875, Relator: Ricardo 

Moreira Lins Pastl, Julgado em 01/12/2011) AÇÃO DE INVENTÁRIO - BEM 

IMÓVEL AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM - 

PRESSUPOSTO DA SUCESSÃO INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE. 1. A sucessão 

hereditária bem como a partilha dela consequente ficam impossibilitadas 

pela ausência de prova acerca da propriedade do bem imóvel objeto da 

ação de inventário, razão por que merece ser mantida a sentença que 

extinguiu o processo. 2. No caso em testilha, o magistrado entendeu, com 

razão, que a pretensão deduzida nos termos da inicial não prescinde de 

elementos materiais documentados. 3. Uma vez que a autora não trouxe 

aos autos documento que prove a propriedade imobiliária, limitando-se a 

apresentar escritura de compra e venda de bem que sequer está 

adequadamente individualizado, esta prova não se reveste de elementos 

formais e materiais suficientes para o que se propõe e, por isso, o 

inventário não tem como prosseguir. (TJ-DF - APC: 20070111497089, 

Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 06/05/2015, 2ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/05/2015 . Pág.: 

228)” 8. Em suma, carece de prova documental o direito do espólio sobre a 

propriedade dos imóveis, uma vez que os contratos particulares de 

promessa de compra e venda apenas produzem efeitos na esfera dos 

direitos pessoais, ou seja, restritos às partes contratantes. 9. Também é 

oportuno ressaltar que os registros imobiliários devem observar o princípio 

da continuidade da cadeia dominial, previsto no art. 195 da Lei de 

Registros Públicos: “Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou 

registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o 

registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a 

continuidade do registro.” 10. Por isso, o registro da aquisição da 

propriedade pelo inventariado deverá ser previamente efetuado, para que 

após seja promovido o registro da partilha que será homologada nesta 

ação de arrolamento sumário. 11. Dispõe o art. 659 do Código de Processo 

Civil, que a partilha amigável celebrada entre capazes será homologada de 

plano pelo juiz, nos termos da lei. 12. Com efeito, analisando os 

documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que ela não foi 

instruída com todos os documentos necessários para ajuizamento da 

ação, e que impedem sua pronta homologação, sendo eles os seguintes: 

a) certidões de inteiro teor da matrícula de todos os imóveis, contendo 

registro de aquisição da propriedade em nome do inventariado; b) certidão 

negativa expedida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso; c) 

certidão de inexistência de testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ), que 

pode ser obtida pelas próprias partes, independentemente de solicitação 

deste juízo; d) certidão de casamento do inventariado, contendo 

averbação do divórcio. 13. Logo, verificado que a inicial não foi instruída 

com toda documentação necessária para homologação da partilha, com 

base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, deverá ser emendada, 

sob pena de indeferimento. 14. Intimem-se os requerentes para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, instruam os autos com os documentos 

relacionados nesta decisão, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

15. Sem prejuízo da ordem de emenda à inicial, com o intuito de dar 

celeridade ao feito, nomeio inventariante a requerente Roselia Lima, 

independentemente de compromisso. 16. Autorizo, ainda, que a 

inventariante, por meio de alvará (RT674/104, 1991), represente o Espólio 

de Tarcísio Messias Lima, em todos os atos que se fizerem necessários 

para que sejam registrados os títulos de aquisição da propriedade dos 

imóveis descritos na petição inicial, em nome do inventariado. 17. Demais 

requerimentos pendentes de análise serão apreciados após a emenda da 

petição inicial. 18. Promova-se a inclusão aos registros do processo de 

todos os herdeiros, visto que apenas a inventariante foi cadastrada no ato 

de distribuição da petição inicial, sendo desnecessária a inclusão dos 

cônjuges ou companheiros, uma vez que, em razão do regime de bens 

(Código Civil, art. 1.659, inciso I), não possuem interesse jurídico nesta 

ação, razão pela qual declaro sua ilegitimidade ativa. 19. Decorrido o prazo 

consignado sem manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão. 20. 

Defiro ao espólio a gratuidade processual, com a ressalva de que se 

constatado no curso do processo que possui condições de arcar com as 

despesas processuais o benefício será revogado. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037707-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REMIGIO VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA LOURDES MENDEZ VIEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1037707-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE REMIGIO VIEIRA NETO 

INVENTARIADO: FATIMA LOURDES MENDEZ VIEIRA Visto. 1. Trata-se de 

ação de inventário proposta por José Remigio Vieira Neto em razão do 

falecimento de Fátima Lourdes Mendez Vieira, declarando que foi casado 

com a inventariada pelo regime da comunhão parcial de bens, que ela 

deixou filhos maiores e bens a inventariar, postulando que seja 

processado pelo rito do arrolamento comum. 2. Importa, inicialmente, 

observar que o rito do arrolamento comum, previsto no art. 664 do Código 

de Processo Civil, aplica-se aos casos em que inexistir litígio, porém, algum 

dos herdeiros seja incapaz. 3. Não é o caso dos autos, visto que o próprio 

requerente informa que os herdeiros são maiores e capazes. Ademais, a 

ação foi proposta apenas pelo cônjuge sobrevivente, não tendo sido 

juntados os instrumentos de procuração dos filhos da inventariada, o que 

supõe existir litígio quanto ao inventário e a partilha de bens. 4. Sendo 

assim, indefiro o processamento da ação pelo rito do arrolamento comum, 

e recebo a ação pelo rito ordinário da ação de inventário. 5. Contudo, caso 

não haja litígio quanto à partilha, o inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 

659), mediante a apresentação de acordo de partilha, assinado e instruído 

com os instrumentos de procuração de todos os herdeiros. 6. Enquanto 

isso, nos termos do art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, NOMEIO 

inventariante o requerente José Remigio Vieira Neto que, no prazo de 5 

(cinco) dias, deverá comparer à Secretaria desta Vara Judicial para firmar 
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termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 7. Recebo a 

inicial como PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. 8. Contudo, observo que é 

atribuição do inventariante instruir o inventário com todos os documentos 

necessários para o processamento da ação. Por isso, determino que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada ao processo dos seguintes 

documentos: a) certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel localizado na 

Rua Valdomiro A. Basto, n. 176, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT; b) 

certidões negativas de débitos fiscais, expedidas pela Prefeitura Municipal 

de Cuiabá e Diamantino, pelo Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE) e da 

Receita Federal do Brasil, visto que as certidões acostadas à inicial já 

estavam vencidas na data da propositura desta ação; c) certidão de 

inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 9. Promova-se a 

inclusão dos herdeiros, qualificados na petição inicial, nos registros do 

processo . 10. Após, cite-os para que, querendo, manifestem-se sobre as 

primeiras declarações (petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias. 11. 

Cite-se, também, a Fazenda Pública Estadual. 12. 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27 de fevereiro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005115-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC DOS PARTIP ATIVOS E MANTIDOS DO CENTRUS-INSTITUTO 

MATO GROSSO DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005115-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MILENE DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSOC DOS PARTIP ATIVOS 

E MANTIDOS DO CENTRUS-INSTITUTO MATO GROSSO DE SEGURIDADE 

SOCIAL Visto. Andreia de Oliveira Silva Lojor, Arlindo Ferreira da Silva 

Neto, Laura de Oliveira Silva Queiroz, Milene de Oliveira Silva e Susy 

Verginia Marques Santana, propuseram Ação de Alvará em face da Caixa 

Econômica Federal e Centrus – Instituto Mato-grossense de Seguridade 

Social, requerendo o levantamento de indenização de seguro de vida, 

crédito existente na empresa Centrus – Instituto Mato-grossense de 

Seguridade Social e resíduos do INSS de Arlindo Ferreira da Silva Filho. Na 

decisão inaugural (id. 5806990), foi determinada a emenda da petição 

inicial, promovida no andamento com id. 9727198. É o breve relatório. D E C 

I D O. Preliminarmente, consigno que recebo o requerimento pelo rito dos 

procedimentos especiais de jurisdição voluntária, nos termos do art. 719 e 

seguintes do Código de Processo Civil, nos quais não há litígio a ser 

resolvido, uma vez que a competência da Justiça Estadual, neste caso, 

restringe-se à análise da legitimidade dos interessados para a prática de 

determinado ato, neste caso, da autorização para levantamento de 

indenização de seguro de vida e verbas da seguridade social. Sob esta 

ótica, mister consignar que é descabido o interesse jurídico, nesta ação, 

da Caixa Econômica Federal e da empresa Centrus - Instituto 

Mato-grossense de Seguridade Social, uma vez que a questão se cingirá 

à análise da qualidade de herdeiros dos requerentes para concessão do 

alvará, que não constitui ordem de pagamento, mas mera certificação. 

Portanto, excluo a Caixa Econômica Federal e a empresa Centrus - 

Instituto Mato-grossense de Seguridade Social do polo passivo. No mérito, 

importa observar que as verbas sobre as quais postula-se autorização 

para levantamento não estão sujeitas a inventário, por força do disposto 

no art. 666 do Código de Processo Civil e art. 794 do Código Civil. De modo 

que, comprovada a qualidade de herdeiros dos requerentes, verificada 

pelos documentos que instruem esta ação, não há nada que obste o 

deferimento do pedido formulado na petição inicial. Em face do exposto, 

nos termos do art. 1º da Lei nº 6.858/80 e art. 792 do Código Civil, DEFIRO 

o pedido de autorização para levantamento dos saldos previdenciários do 

de cujus, Arlindo Ferreira da Silva Filho, no montante de 50 % (cinquenta 

por cento) para a meeira e o restante dividido em partes iguais entre os 

herdeiros. Defiro a gratuidade de Justiça. Expeçam-se os alvarás em 

favor de Milene de Oliveira Silva, que ficará responsável por repassar aos 

demais os respectivos valores. Por fim, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019729-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. L. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINO CESAR DE MAGALHAES OAB - MT14445 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. I. D. R. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. D. F. L. R. (REPRESENTADO)

S. C. L. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1019729-93.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MILENA 

DE FATIMA LEOBET ROCHA Endereço: RUA ANTÔNIO DORILEO, 255, 

BLOCO B, APARTAMENTO 403, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78085-230 PARTE REQUERIDA: Nome: Colemar Inacio da Rocha Filho 

Endereço: RUA QUATRO, 65, Quadra 05, JARDIM COMODORO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78090-595 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do 

art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA 

prolatado neste processo. DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA ID N. 

11924503 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,27 de fevereiro de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010777-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. C. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590/B (ADVOGADO)

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT0008345A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1010777-28.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: NOENIR 

ALBERNAZ VANDONI Endereço: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, 

99, APTO 701 ED.PANTANAL, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-418 

PARTE REQUERIDA: Nome: CARLOS AUGUSTO CARRETONI VAZ 

Endereço: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DO PRADO, 400, ED.INAY 

RESIDENCE, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-000 FINALIDADE: 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para 

tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto 

no DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA prolatado neste processo. 

DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA ID N.11614881 OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,28 de fevereiro de 2018. assinado eletronicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032758-16.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

HELIO EMANOEL SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

VICTOR ELIAS SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

DANIELA ROSANNY SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT0014049A (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1032758-16.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Diante da inércia dos advogados, id n. 

11728797, intimem-se pessoalmente os Requerentes, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestarem sobre o extrato obtido via pesquisa junto ao 

BacenJud, Id n. 10511527, requerendo o que entender cabível, sob pena 

de extinção e arquivamento. Não sendo os Requerentes encontrados para 

intimação pessoal, intimem-os por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre o extrato obtido via 

pesquisa junto ao BacenJud, Id n. 10511527, requerendo o que entender 

cabível, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001539-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR BARBOSA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKCILENE DE SOUA BONIFACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1001539-48.2018.8.11.0041 Ação: 

Homologação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável. Vistos, 

etc... Verifica-se que os Requerentes, em sua inicial, atribuíram à causa o 

valor de R$ 100,00 (cem reais), Id n. 11497005, pág. 6. Todavia, é 

importante salientar que, consoante jurisprudência majoritária, em sede 

ações de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, o valor da 

causa deve ser aquele referente à estimativa do patrimônio comum do 

casal a ser partilhado. Aliás, neste sentido: “(...) O valor da causa, em 

ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de 

bens, deve corresponder ao valor estimado dos bens apresentados à 

partilha”. (103440300907420011 MG 1.0344.03.009074-2/001(1), Relator: 

SILAS VIEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2007, Data de Publicação: 

20/09/2007). Assim, determino a intimação dos Requerentes, através de 

seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem à 

emenda a inicial, atribuindo valor aos bens e o correto valor à causa. Se 

cumprido o determinado, proceda-se a Secretaria Judicial as anotações e 

retificações necessárias em relação ao valor da causa. Devem, ainda, no 

mesmo prazo, instruírem os autos com a cópia de suas certidões de 

nascimento ou de casamento, se for o caso, devidamente averbadas, bem 

como cópia dos documentos pessoais da Requerente Makcilene de Souza 

Bonifácio e procuração outorgada pela mesma, sob pena de 

indeferimento. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014886-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Breno de Almeida Correa OAB - MT15802/O (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT0006882A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Izabel Ortiz Arantes Mendonça (INVENTARIADO)

NICOLAU MENDONCA (INVENTARIADO)

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 nº. 1014886-85.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de suspensão de Id n. 

11946840, todavia, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Se decorrido o 

prazo sem nenhuma providência/manifestação, intime-se pessoalmente a 

Inventariante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no 

processo, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035597-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE SOUZA CUELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMIRA MOREIRA CUELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1035597-14.2017.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência 

Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição com pedido de antecipação 

de tutela provisória de urgência movida por Silvia de Souza Cuelho em 

face de Epamirá Moreira Cuelho, ambos qualificados nos autos, sob os 

argumentos apostos na inicial (Id n. 10835830). Instruiu o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação. Decisão acostada sob o 

Id n. 10836292 nomeando a Requerente curadora provisória do Requerido 

e determinando outras providências. A Requerente informou que o 

Requerido veio a óbito e requereu a extinção do processo (Id n. 11916212 

e Id n. 11916260). Relatei o necessário. Decido. Diante do informado, a 

presente ação perde sua finalidade e com a perda do objeto, nada mais 

resta a não ser a extinção do presente feito a teor do que preceitua o art. 

485, IX do CPC, vejamos: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal.” Pelo exposto, com fundamento no 

art. 485, IX do CPC, da Lei Processual Civil, julgo extinto o presente feito, 

ficando, portanto, sem efeito/revogada a decisão de Id n. 10836292 no 

tocante a antecipação dos efeitos da tutela, a qual nomeou a Requerente 

curadora provisória do Interditando. Oficie-se ao Instituto Médico Legal 

comunicando o falecimento do Interditando a fim de que seja cancelada a 

perícia in loco designada para a data de 25/06/2019. Ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo, 

procedendo às anotações e baixas necessárias. Sem custas. P.I.C

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004070-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. M. E. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: INTIMAR a parte autora acerca do 

inteiro teor da decisão ID 11956166: "(...) Isto posto, e por tudo mais que 

dos autos consta, DEFIRO a LIMINAR de busca e apreensão do menor 

BEM HUR MARTINS MENDES FERRAZ a favor da genitora LETÍCIA 

MARIANE MARTINS E ILVA. A medida deverá ser cumprida nos endereços 

constantes dos autos. Comunique-se ao Conselho Tutelar para que tome 

ciência da presente decisão e acompanhe o Oficial de Justiça no 
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cumprimento da presente medida, bem como que informe ao juízo quanto 

das diligências no prazo de 48 horas.Cumprida a presente medida o 

infante deverá ser entregue à genitora, mediante as cautelas e 

formalidades legais.Após, cite-se o Requerido para contestar a Ação, no 

prazo legal, sob as advertências da lei. Designo audiência de tentativa de 

conciliação a ser realizada em __05__/_03___/2018 às __13___:__30___ 

horas. Caso se faça necessário, desde já defiro o reforço policial, 

devendo o mandado ser cumprido com circunspecção e as cautelas 

necessárias.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expeça-se o necessário. Cuiabá, 27 de 

fevereiro de 2018.Luís Fernando Voto Kirche - Juiz de Direito .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035783-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELIANE MARCELLE PEREIRA OAB - MT23232/O (ADVOGADO)

GIOVANA PRADO DIAS OAB - MT23051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. P. D. C. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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, DESIGNADA PARA O DIA 26/03/2018 ÀS 14:00 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1024654-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. P. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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 À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 08/03/2018 ÀS 17:30 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003473-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMARAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME MARCILIO REINERS DE MATTOS OAB - MT23233/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

roberta pestre coutinho (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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, COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 

19/03/2018 ÀS 16:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014828-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. K. F. F. D. P. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

SUZANA BERBEL FERREIRA OAB - 627.407.091-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

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 laudo de ID 11789281, em 

cumprimento ao item 3 da decisão de ID 11152555, impulsiono os autos 

para intimar a parte REQUERIDA a fim de, querendo e no prazo de 15 dias, 

sobre ele se manifestar, e, após, para colher o parecer ministerial e irem 

conclusos. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014828-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. K. F. F. D. P. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

SUZANA BERBEL FERREIRA OAB - 627.407.091-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

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 laudo de ID 11789281, em 

cumprimento ao item 3 da decisão de ID 11152555, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fim de, querendo e no prazo de 15 dias, 

sobre ele se manifestar, e, após, para colher o parecer ministerial e irem 

conclusos. Cuiabá/MT, 27 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035896-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DO VALE DO RIO 

PARAGUAI (IMPETRANTE)

MARIA SIRIA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES (IMPETRANTE)

VALDETE ALVES DA COSTA AMORIM (IMPETRANTE)

RAFAEL AUGUSTO BARAO (IMPETRANTE)

LEIDE DAIANA CRISTINA OLIVEIRA BASILIO (IMPETRANTE)

GILVAN MARTINS DA SILVA (IMPETRANTE)

IVONETE RIBEIRO DE LARA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1016637-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (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: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. 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: 1008416-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (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: 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. 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: 1004807-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIANE DE PAULA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (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: 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. 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: 1011497-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAN NICOLAS RAMOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA OAB - MT17847/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1012557-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1012537-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MENDES DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: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. 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: 1012976-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACIANE DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1021007-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINICE ERVINA DA GUIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1002417-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1035266-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA LOJAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO COSTA SIMONATO OAB - SP311479 (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: 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. 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: 1021019-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1006252-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SCHECHELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1006601-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEUDYS CAMPOS FURTADO OAB - MT0014700A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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 
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partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. 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: 1021982-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BALIN MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1007151-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1005073-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEYA FIGUEIREDO PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1009203-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO)

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1007882-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO RIO SUL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT20562/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1011560-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FRANK DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1020380-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIENE ARRUDA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1013912-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE 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: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1012562-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1015081-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOAVENTURA RODRIGUES MACIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. 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: 1008123-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (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 CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014986-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNAIDE VENANCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/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: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. 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: 1010390-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDRO GRISA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: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. 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: 1002427-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010469-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SUTILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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: 1012545-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ OLPIDIO ATAIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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: 1012536-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA DE MATOS CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010550-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRIS PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 
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bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013157-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013220-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELENA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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: 1009855-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEURY SOUZA BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010027-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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: 1010458-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMIRE DE BARROS MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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: 1012576-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GISSELE LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019494-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANE PORCINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 
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Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010655-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GOMES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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: 1034842-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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: 1003792-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS BIFF (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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: 1032594-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MENEGALE MOZER BRAGA (IMPETRANTE)

LUIZ PAULO DOS SANTOS VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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: 1032022-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KALIKOWSKI WESKA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO E (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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: 1033755-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DE OLIVEIRA DONASSAN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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: 1023074-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

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: 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: 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: 1004481-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-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: 1004529-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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:Diante desses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA almejada. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como 

verdadeira a insuficiência de recursos da Parte Requerente para o 

pagamento das custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das informações 

exaradas. 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 

Federal no Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, 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 contestação. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004571-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR DE LIMA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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:Diante desses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA almejada. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como 

verdadeira a insuficiência de recursos da Parte Requerente para o 

pagamento das custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das informações 

exaradas. 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 

Federal no Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, 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 contestação. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004606-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO APARECIDO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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, 
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transcrita:Diante desses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA almejada. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como 

verdadeira a insuficiência de recursos da Parte Requerente para o 

pagamento das custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das informações 

exaradas. 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 

Federal no Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, 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 contestação. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022820-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN LONGO TORRES OAB - MT0013922A (ADVOGADO)

JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO OAB - MT15330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BARRETO FERNANDES PINTO COELHO OAB - RJ152337 

(ADVOGADO)

RAFAEL ALVES DE MESQUITA OAB - RJ152327 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:Ante ao exposto, DOU 

PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos para reconhecer como devido o 

valor das notas fiscais com atesto, qual seja, de R$ 1.635.013,47 (um 

milhão seiscentos e trinta e cinco mil treze reais e quarenta e sete 

centavos), devidamente atualizado com juros e correção nos moldes 

acima estipulados. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, conforme art. 85, §3º, I e seu §4º, III, do CPC. 

Considerando que foram reconhecidas como devidas cinco das oito notas 

fiscais cobradas pela embargada, condeno a embargante em 60% 

(sessenta por cento) das custas e honorários, e a parte embargada em 

40% (quarenta por cento). Após o trânsito em julgado, translade-se cópia 

d e s t a  s e n t e n ç a  a o s  a u t o s  e l e t r ô n i c o s  d e  n ú m e r o 

0504940-20.2015.8.11.0041, arquivando-se em seguida. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004694-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade 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 Centro Político Administrativo, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016428-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIMAR BATISTA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037448-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA OAB - GO33223 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1037448-88.2017.8.11.0041 AUTOR: WALDIR VICENTE RÉU: SECRETARIA 

DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Determino à parte Requerente a emenda da petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que inclua no polo passivo da ação o ESTADO DE 

MATO GROSSO, em substituição à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE DE MATO GROSSO, uma vez que esta não possui 

personalidade jurídica que lhe permita figurar como parte em ações dessa 

natureza. Intime-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028590-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ALBERTO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1028590-68.2017.8.11.0041 AUTOR: OTAVIO ALBERTO DA SILVA 

JUNIOR RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de Ação Ordinária com pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por Otávio Alberto da Silva Júnior em face 

do Estado de Mato Grosso, vindicando, em suma, sua nomeação no cargo 

de Analista Judiciário do TJMT. O valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00. 

A petição inicial veio instruída com documentos. Regularmente citado, o 

Requerido contestou a ação sustentando a inexistência do direito alegado 

e pugnando pela improcedência dos pedidos. O Requerente impugnou a 

contestação, rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a 

pretensão pela procedência dos pedidos formulados. Sem produção de 

provas específicas. O Ministério Público opina pelo prosseguimento do 

feito sem a sua intervenção. 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. 

Registro, por oportuno, que a resolução do caso em apreço envolve, em 

tese, apenas matéria de direito, não exigindo a produção de provas 

complexas. Não obstante, cumpre destacar que embora inserido no 

microssistema dos Juizados Especiais, o Juizado Especial da Fazenda 

Pública possui regras peculiares, previstas em lei própria, que admite a 

produção de provas complexas. Por força das normas postas na Lei nº 

9.099/90, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os quais 

não admitem a produção de provas tidas por complexas, criou-se o mito 

de que o Juizado Especial da Fazenda Pública se sujeita ao mesmo 

procedimento. Tal conclusão é equivocada, pois 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 artigo 2º 

da Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser 

utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo trecho do elucidativo voto 

proferido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, 

no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 753.444/RJ, 

onde assim aduz: “Logo, o art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois 

parâmetros – valor e matéria – para que uma ação possa ser considerada 

de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do 

Juizado Especial Cível. Existem apenas dois critérios para fixação dessa 

competência: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 

que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia.” Referido julgado, a propósito, restou 

assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 

possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser 

considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A necessidade 

de produção de prova pericial complexa não influi na definição da 

competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: 

REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 

Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio 

de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não 

provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015) Malgrado os 

julgados acerca da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

sejam mais escassos no âmbito dos Tribunais Superiores, na medida em 

que a lei que o regulamentou foi editada no ano de 2009, sua situação se 

assemelha aos Juizados Especiais Federais, cuja regulamentação ocorreu 

no ano de 2001, por meio da Lei nº 10.259, que também estipulou a 

competência absoluta deste (art. 3º, § 3º). E quanto a este, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e remansosa no 

sentido de admitir que a complexidade da matéria ou das provas a serem 

produzidas é irrelevante para efeitos de fixação de competência, como se 

pode observar dos seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 6º, inciso I, da 

Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no recurso especial, não se 

constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a quo, nem embargos 

declaratórios foram opostos, ressentindo-se, consequentemente, do 

indispensável prequestionamento, cuja ausência inviabiliza o 

conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o enunciado 

nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte Superior de 

Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais Federais 

possuem competência para o julgamento das ações de fornecimento de 

medicamentos em que haja litisconsórcio passivo necessário entre a 

União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não exceda sessenta 

salários mínimos, sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda 

ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica (REsp nº 

1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, in DJe 

1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) “PROCESSO CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO COMO 

LITISCONSORTES PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO E DA 

ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. (...) 3. Se o valor da ação ordinária é inferior 

ao limite de sessenta salários mínimos previstos no artigo 3º da Lei 

10.259/2001, aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no rol 

das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a competência 

absoluta do Juizado Especial Federal, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1205956/SC, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 

01/12/2010) E quando se fala em matéria como elemento delimitador de 

competência, é certo que tal alusão diz respeito ao rol taxativo previsto no 

§ 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, e não à complexidade da matéria a 

ser analisada. Data maxima venia, além de importar em franca violação 

aos dispositivos da Lei nº 12.153/09, refoge ao bom senso estipular a 

complexidade da matéria – que sequer é complexa no caso em apreço – 

como elemento delimitador de competência, pois, ao assim agir, o julgador 

estaria criando uma exceção que o próprio legislador não previu, inovando 

em matéria de competência absoluta. Ademais disso, a Resolução nº 

4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que trata da 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, contempla no rol 

exemplificativo previsto em seu art. 1º, § 1º, inciso IX, a competência 

deste para processar e julgar ações dessa natureza, senão vejamos: 

“Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 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: (...) IX – anulatórias, declaratórias, 
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monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;” Por fim, destaco 

que a presente ação se limita a apurar o direito do Requerente à 

nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, o que só vem a corroborar o 

entendimento adotado, como se pode observar dos seguintes 

precedentes, oriundos dos mais diversos Tribunais de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o julgamento de ações de interesse do Estado do Rio 

Grande do Sul e do Município até o valor de 60 salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e de eventual 

necessidade de produção de prova pericial. 2. Ajuizada a demanda depois 

da sua instalação, deve ser reconhecida a competência do JEFAZ para 

processá-la e julgá-la. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. REMESSA AO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO PREJUDICADA.” 

(Apelação Cível Nº 70071567275, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 02/12/2016) 

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. INCOMPETÊNCIA DA VARA 

COMUM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 887/2011, 901/2012 E 925/2012 

TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009. 1. É da competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento 

das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do 

JEFP na Comarca, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º 

da Lei nº 12.153/2009. 2. Verifica-se que estão presentes, na hipótese 

dos autos, todos os pressupostos de atração da competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, quais sejam, o valor atribuído à causa abaixo 

do patamar legal, a qualidade das partes, a ação não estar incluída nos 

casos de exclusão da competência e a instalação do JEFP na Comarca. 3. 

Sentença desconstituída de ofício, prejudicado o exame da apelação. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, FACE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUÍZO EM QUE PROFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Apelação Cível Nº 

70071259915, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Uhlein, Julgado em 08/11/2016) “CONCURSO PÚBLICO. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2ª VARA CÍVEL DE BAGÉ E O JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BAGÉ. RESOLUÇÕES 

DO COMAG Nº 837/10, Nº 887/2011, Nº 901/12 E Nº 925/12. LEI Nº 

12.153/2009. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BAGÉ. 

1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações 

de interesse do Estado do Rio Grande do Sul até o valor de 60 salários 

mínimos. 2. Hipótese em que o valor da causa é inferior a 60 salários 

mínimos, a competência para exame e julgamento do feito é do Juiz do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes do TJ/RS. 3. As 

demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública até o valor de 60 salários 

mínimos, não enquadradas nas exceções do art. 2º, § 1º, da Lei nº 

12.153/09, têm o julgamento a cargo do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, em caráter absoluto, consoante o § 4º do art. 2º da Lei nº 

12.153/09. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. 

DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Conflito de Competência Nº 70071038194, 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio 

Monteiro Pacheco, Julgado em 14/09/2016) “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. – Ação de obrigação de fazer – Concurso público – Autos 

redistribuídos à Vara do Juizado Especial – Admissibilidade. – 

Competência plena e absoluta do Juizado Especial da Fazenda – 

Provimento n. 2.231/2016 do egrégio Conselho Superior da Magistratura. – 

Competência do M. Juízo suscitante para apreciar e decidir na espécie.” 

(TJSP - Relator(a): Ricardo Dip (Pres. da Seção de Direito Público); 

Comarca: Ourinhos; Órgão julgador: Câmara Especial; Data do julgamento: 

22/08/2016; Data de registro: 29/08/2016) “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM 

CARGO. TÉRMINO DE VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N° 700/2012 QUE 

LIMITAVA A COMPETÊNCIA MATERIAL DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES 

À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PREVISTA NO ART. 2º, §1º, DA LEI 

12.153/09. COMPLEXIDADE CAUSA. - A competência limitada do Juizado 

Especial da Fazenda Pública instituída pela Resolução n° 700/2012 expirou 

em 23 de junho de 2015, e, a partir desta data, a competência do Juizado 

Especial passou a abranger todas as causas de interesse dos entes 

federados, até o valor de 60 salários mínimos, excetuadas as matérias 

previstas no §1º do art. 2º da Lei 12.153/2009. - São dois os critérios para 

fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: o valor 

da causa e a matéria. Dessa forma, a complexidade da causa devido à 

necessidade de dilação probatória não é critério de exclusão de 

competência dos Juizados.” (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.16.065512-2/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2017, publicação da súmula em 

21/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL - RESOLUÇÃO 700/2012, TJMG - 

VIGÊNCIA TEMPORÁRIA - VALOR DA CAUSA - NÃO SUPERIOR A 60 

SALÁRIOS MÍNIMOS. 1 - A limitação prevista no art. 8º da Resolução nº. 

700/2012 deste E. Tribunal de Justiça persistiu apenas até 23/06/15, por 

força do previsto no art. 23 da Lei nº. 12.153/09. 2 - A exigência de 

produção de prova complexa para a solução da lide não afasta a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3 - Compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de 

demanda que tem como pedido a nomeação de candidato aprovado em 

concurso público, na qual a controvérsia revela-se de baixa complexidade 

e o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários mínimos.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.16.076790-1/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/0017, publicação da súmula em 

10/02/2017) “Conflito negativo de competência. Controvérsia instaurada 

entre a 3.ª Vara da Fazenda Pública da comarca da Capital e o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da mesma comarca. Juízo suscitado que 

declinou de sua competência ao argumento de que a Corte Estadual 

firmara ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar 

causa referente a concurso público, ante a ausência de critérios objetivos 

de definição do valor da causa e complexidade do tema. Ação que, no 

entanto, pretende cobrar do Estado as diferenças que supostamente 

deixou de pagar ao autor por ter o primeiro atrasado de forma indevida 

sua nomeação e posse. Incidência e inteligência do art. 2.º, da Lei 

12.153/2009. Valor dado à causa que se ajusta ao limite estabelecido, 

considerado o salário mínimo vigente à época do ajuizamento da actio. 

Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública configurada. Conflito 

procedente.” (TJSC, Conflito de Competência n. 2014.006651-3, da Capital, 

rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 18-06-2014). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E JUSTIÇA 

COMUM. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. COMPLEXIDADE. 

NÃO INFLUÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VALOR DA CAUSA. 

PARÂMETRO A SER CONSIDERADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA 

CORTE SUPERIOR. CONFLITO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITADO. 1. Embora a Carta Magna tenha restringido a competência 

dos juizados às causas cíveis de "menor complexidade", a aferição dos 

contornos dessa expressão indeterminada, segundo o STF, ficou sob a 

responsabilidade do legislador ordinário, sendo tal matéria dirimida no 

âmbito infraconstitucional. 2.Analisando a legislação aplicável à espécie, 

constata-se que os pressupostos necessários para tramitação do feito 

nos Juizados Especiais Fazendários estão relacionados com a qualidade 

do litigante, o valor e a matéria, ensejando, quando presentes, a 

configuração de competência absoluta, não dependendo, portanto, de 

aferição de complexidade da causa ou da necessidade de realização de 

prova pericial. Precedentes recentes deste ente fracionário. 3. O STJ 

possui entendimento consolidado no sentido de que a fixação da 

competência é determinada com base no valor atribuído à causa na 

petição inicial. Em certa ocasião, a Corte Superior esclareceu esse ponto e 

assentou que "para efeito de análise do conflito de competência, interessa 

o valor dado à causa pelo autor. Embora seja possível a retificação, de 

ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo 

abstratamente competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o 

indicado na petição inicial, até ser modificado. Ocorrendo a modificação, 

reavalia-se a competência."(CC nº 97.971/RS). 4.Sendo assim, 

considerando que a ação ordinária foi ajuizada contra o Município de 

Fortaleza, o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos e a matéria 

não está inclusa nas exceções contidas na lei específica, forçoso 

reconhecer a competência do JEFP para processar e julgar o feito. 

5.Solução adotada em consonância com a firme e atual orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, última instância em matéria 

infraconstitucional, que possui a responsabilidade de uniformizar a 

interpretação de lei federal em todo o Brasil. Precedentes Camarários. 

6.Conflito conhecido e acolhido, reconhecendo-se a competência do Juízo 

suscitado.“ (TJCE, Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES; 

Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 3ª Câmara Direito Público; Data do 

julgamento: 20/02/2017; Data de registro: 20/02/2017) Assim, 
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considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, que as partes atendem aos requisitos previstos no artigo 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. 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 fartos e abalizados 

precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a 

complexidade da matéria ou prova não são critérios delimitadores de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como que 

compete a este processar e julgar a ação ajuizada por particular 

objetivando a nomeação e posse decorrente de aprovação em concurso 

público. 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, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034384-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO DRUMMOND DA SILVA MULLEM VITA OAB - BA38989 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CREDITO TRIBUTARIO 

(IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Gerente da Gerência de Controle e Reexame de Processos da SEFAZ-MT 

(IMPETRADO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (SUNOR) 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1034384-70.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT S A IMPETRADO: GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E 

REEXAME DE PROCESSOS DA SEFAZ-MT, GERÊNCIA DE JULGAMENTO 

DE IMPUGNAÇÃO AO CREDITO TRIBUTARIO, SUPERINTENDENTE DE 

NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (SUNOR), AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS, ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Construtora Norberto Odebrecht S. A. em face de ato supostamente ilegal 

praticado pelo Gerente da Gerência de Controle e Reexame de Processos 

da SEFAZ/MT. A impetrante aduz, em síntese, que a autoridade apontada 

como coatora não recebeu o recurso administrativo nº 5131329/2016 que 

visa a revisão do lançamento do crédito tributário decorrente do Termo de 

Apreensão e Depósito nº 16300-1 e, consequentemente, a suspensão da 

sua exigibilidade. Assevera que houve violação ao duplo grau de 

jurisdição, porquanto não admitido o recurso voluntário interposto, razão 

pela qual pugna pela concessão de liminar para determinar a análise do 

Recurso Voluntário 5131329/2016 e, por conseguinte, a suspensão da 

exigibilidade do respectivo crédito tributário. É o relatório. Fundamento e 

decido. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, a 

legislação de regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de 

dois requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o 

pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao 

direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – 

fumus boni juris e periculum in mora.” Conforme relatado, o presente writ 

visa que seja determinado o processamento do Recurso Voluntário 

formalizado sob o nº. 5131329/2016, mediante o afastamento da regra 

limitativa imposta pelo valor de alçada (art. 1.031, §1º, I, RICMS/MT), bem 

como para que seja suspensa a exigibilidade do crédito questionado 

naqueles autos. Pois bem. No tocante a limitação imposta pelo art. 1.031, 

§1º, inciso I do RICMS/MT, o qual obsta a apresentação de recurso no 

âmbito administrativo, vinculada unicamente ao valor de créditos tributários 

inferiores a 2500 UPF/MT, por certo viola preceitos constitucionais, tais 

como o do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do 

duplo grau, da razoabilidade e da igualdade, de modo que o simples valor 

do crédito não pode servir de parâmetro para impedir o manejo do 

respectivo recurso pelo contribuinte. Registra-se que o artigo 5º, inciso LV 

da Constituição Federal assegura aos litigantes, tanto no processo judicial 

quanto no administrativo, o contraditório e a ampla defesa, bem como os 

recursos a ela inerentes. Nesse sentido, a matéria em apreço, embora sob 

a ótica de dispositivo infralegal diverso, qual seja, art.570-E, §1º, inciso I, 

do RICMS/MT, já se encontra pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, inclusive tendo o Tribunal Pleno já analisado e 

declarado a inconstitucionalidade incidenter tantum do aludido artigo 

quando do julgamento do Mandado de Segurança nº. 41160/2009, que a 

exemplo do questionado art. 1.031, §1º, inciso I do atual RICMS/MT, 

também obstava a apreciação de recurso administrativo voluntário pelo 

chamado “valor de alçada”. Veja-se: “MANDADO DE SEGURANÇA 

INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL 

DO ART.570-E, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 

1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO 

DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPFMT OU 

R$155.037,39 – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, 

CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE 

ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E 

DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – 

SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] 2. Ocorre que a faceta utilizada no 

art.570-E, §1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria 

Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre 

valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e 

cinqüenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3. Não se 

está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, 

obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, 

havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o 

simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o 

manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E 

do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das 

decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu 

pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra 

berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em 

procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do 

direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto 

inciso XXXIV (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 

5º da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração 

remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é 

do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões 

hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio 

da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora 

parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores 

com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do 

contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o 

postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, 

simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para 

arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de 

discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua 

cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a 

inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do 

Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 

1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, 

se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões 

administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT.” (MS 

41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, 

Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010) (destaquei) Por 

conseguinte, uma vez sendo processado o Recurso Voluntário 

apresentado pela impetrante e perante o Conselho de Contribuintes, a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele questionado é medida 
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natural e automática, tendo por base o art. 151, inc. III, do CTN, estando 

também em consonância com o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Outrossim, no presente caso não se 

verifica o periculum in mora inverso, uma vez que a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário não importa, necessariamente, em 

desconstituição do crédito tributário questionado, eis que possui natureza 

temporária, não implicando em prejuízos ao ente público. Isto posto, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar o recebimento e 

processamento do Recurso Voluntário interposto sob o nº. 5131329/2016, 

até o julgamento da demanda. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste informações em 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, 

enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, 

ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036369-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SOUSA MELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1036369-74.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: ANA MARIA SOUSA MELO 

IMPETRADO: DETRAN - MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por Ana Maria de Sousa 

Melo em face do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso, postulando um provimento jurisdicional que 

autorize o licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a 

exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas e, ainda seja 

declarada a inexigibilidade e insubsistência das multas, excluindo tais 

infrações do registro cadastral do DETRAN-MT. Alega que é proprietário 

da motocicleta marca/modelo VW/GOL, placas OBN - 2370, ano/modelo 

2012/2013, RENAVAM nº 00500675600, que ao tentar emitir o CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento 

da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Assevera, ainda, que a autoridade 

coatora está agindo ilegalmente, tendo em vista que não houve a 

notificação prévia da existência das multas. Diante do que expôs, requer 

em sede liminar a concessão da ordem mandamental para proceder o 

licenciamento ano/2017 de seu veículo, sem o pagamento prévio das 

multas pré-existentes e requer ao final da demanda que seja anuladas as 

referidas multas. A petição veio instruída com documentos. A liminar foi 

deferida. Devidamente intimada para prestar as informações pertinentes 

ao caso, a autoridade coatora acostou o id. 11869412, acompanhado de 

documentos subsequentes, requerendo o acolhimento das preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência da prova pré-constituída e inviabilidade da 

via eleita. O Representante do Ministério Público manifestou pela ausência 

de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, destaco que as preliminares 

de carência de ação por inadequação da via eleita e ausência de prova 

pré-constituída do direito alegado se confundem com o mérito da 

impetração e, portanto, com este serão analisadas, na medida do 

necessário. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo 

DETRAN, salientando que o pedido formulado contempla a emissão do 

licenciamento anual, medida esta que se insere no âmbito de sua 

competência administrativa, conferindo-lhe a legitimidade necessária para 

figurar no polo passivo da ação, em consonância com o artigo 22, III, do 

Código de Trânsito Brasileiro, que esta dispõe: “Art. 22. Compete aos 

órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - vistoriar, inspecionar quanto 

às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e 

licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento 

Anual, mediante delegação do órgão federal competente;” (grifei) Passo a 

analisar o mérito, a controvérsia a ser analisada no caso em comento se 

limita a apurar a existência do direito da parte impetrante em obter o 

licenciamento de seu veículo independentemente do pagamento das multas 

vinculadas ao seu prontuário, bem como a anulação das multas 

existentes. Ocorre que a liminar concedida no início da marcha processual 

possui nítido caráter satisfativo, na medida em que permitiu à parte 

impetrante obter o licenciamento do veículo, esgotando assim o objeto da 

ação no que tange a este tópico. Por consequência, resta evidente a 

perda superveniente do interesse processual da parte impetrante, tendo 

em vista que a prolação de sentença de mérito para determinar o 

licenciamento do veículo – que já foi licenciado por força da liminar – não 

terá qualquer benefício ou utilidade prática em favor desta. Com efeito, o 

interesse processual se traduz no binômio necessidade-utilidade do 

provimento jurisdicional para satisfação da pretensão da parte. Como bem 

adverte Luiz Rodrigues Wambier: “O interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

conseqüentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretendem relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo 

que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático.” A 

propósito: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ÍNDOLE SATISFATIVA. PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. 1. "A chamada liminar satisfativa é aquela que 

exaure por completo o objeto da ação, de modo a esgotar o mérito a ser 

futuramente apreciado pelo Colegiado, verdadeiro competente para análise 

da pretensão [...]" (AgRg no AgRg no MS 14.336/DF, Napoleão Nunes Maia 

Filho. Terceira Seção, julgado em 26.8.2009, DJe 10.9.2009). 2. O 

cumprimento da liminar anteriormente concedida, cuja natureza satisfativa 

lhe era inerente, impõe o reconhecimento da perda superveniente do 

objeto do mandado de segurança. Precedentes: MS 11.041/DF, Rel. Min. 

Laurita Vaz, Terceira Seção, DJ 24.4.2006, p. 350; MS 4611/DF, Rel. Min. 

Vicente Leal, Terceira Seção, DJ 24.5.1999, p. 90. 3. Impõe-se o não 

conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, 

vez que o dispositivo de lei apontado como violado não foi examinado pela 

decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Súmula 211/STJ. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1209252/PI, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 

17/11/2010) Assim, considerando que o artigo 493 do Código de Processo 

Civil dispõe que “Se, depois da propositura da ação, algum fato 

constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do 

mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a 

requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”, resta imperativo 

o reconhecimento da carência de ação pela perda superveniente do 

interesse processual da parte impetrante no que se refere ao pedido de 

licenciamento do veículo. O mesmo ocorre em relação ao pedido de 

anulação das multas apontadas no extrato trazido na petição inicial, pois, 

nessa hipótese, resta ausente o interesse processual em razão da 

inadequação da via eleita. Quanto a tal tópico, os artigos 281, II, e 282, do 

Código de Trânsito Brasileiro, determinam duas notificações do infrator 

como condição de subsistência da multa, a saber: a primeira referente ao 

cometimento da infração e a segunda inerente à penalidade aplicada, 

desde que superada a fase da defesa quanto ao cometimento, em si, do 

ilícito administrativo. Com efeito, da análise dos dispositivos citados, que 

se referem ao processo administrativo, constata-se que, após a lavratura 

do auto de infração, haverá duas notificações indispensáveis, - a primeira 

quando da lavratura do auto de infração, se a autuação ocorrer em 

flagrante, ou por meio do correio, quando a autuação se dê à distância ou 

por equipamentos eletrônicos; a segunda notificação deverá ocorrer após 

julgado o auto de infração com imposição da penalidade. Esse é o teor dos 

dispositivos mencionados. Cabe acentuar, por oportuno, que nas 

infrações de trânsito, a análise da consistência do auto de infração à luz 

da defesa propiciada é premissa inafastável para a aplicação da 

penalidade e consectário da garantia da ampla defesa assegurada no 

inciso LV, do artigo 5º da CF. A propósito, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a 

existência da dupla notificação é condição de eficácia da multa de trânsito, 

somente sendo válida a exigência do pagamento das multas como 

condição ao licenciamento de veículos nos casos em que efetivamente 

comprovada a ocorrência da dupla notificação, conforme se observa do 
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teor das Súmulas 127 e 312 da referida Corte, verbis: “Súmula 127- É 

ilegal condicionar a renovação de licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” ”Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” 

Ocorre que para apurar a efetiva ocorrência da dupla notificação, se faz 

necessária a dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de 

mandado de segurança, que, por se tratar de ação mandamental de rito 

célere, demanda a produção de prova documental pré-constituída, capaz 

de demonstrar de forma inequívoca a liquidez e a certeza do direito 

alegado. Aliás, sobre o conceito de liquidez e certeza do direito alegado 

para fins de impetração de mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles, 

com a clareza que lhe é peculiar, assim leciona: “Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza 

adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do 

legislador civil (CC, art. 1.533). É um conceito impróprio – e mal-expresso – 

alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a 

precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício 

deste direito.” (Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, 26ª ed., 

págs. 36/37, Malheiros Editores, São Paulo: 2003) Portanto, ainda que a 

pretensão deduzida seja plausível, o mandado de segurança não se 

afigura como a via adequada para concretizá-la, podendo o impetrante 

valer-se das vias ordinárias, com ampla produção de provas, para 

resguardar seu eventual direito. Assim entendo por que a anulação da 

multa de trânsito – ato administrativo – envolve interesse público supremo 

e indisponível, demandando a adoção de um rito mais abrangente para a 

adequada análise da questão, até mesmo por que o exíguo prazo para 

prestar informações no rito do mandado de segurança, aliado ao grande 

volume de ações dessa natureza, impede a autoridade coatora de 

produzir as provas adequadas à defesa do interesse público. Apesar do 

extrato de multas juntado aos autos conter campo referente às 

notificações exigidas por lei, nem sempre a informação nele contida reflete 

a veracidade da situação, podendo haver vícios quanto à efetiva 

ocorrência da notificação, à inclusão da informação acerca da notificação 

no sistema, à regularidade da entrega da notificação por via postal com 

aviso de recebimento, à atualização de endereço do infrator, aos poderes 

e à capacidade da pessoa que recebeu à notificação, enfim, a análise da 

regularidade da notificação envolve uma série de fatores que extrapolam 

as simples informações contidas no extrato de multas apresentado, as 

quais devem ser analisadas adequadamente, sob ampla produção 

probatória, de modo a evitar a ocorrência de prejuízo para a Administração 

Pública, incidindo em ofensa ao preceito constitucional que assegura a 

supremacia e indisponibilidade de seu interesse. E para corroborar o 

entendimento posto, colaciono o seguinte precedente oriundo do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

MULTAS APLICADAS PELO BATALHÃO DE TRÂNSITO - DISCUSSÃO 

PELAS VIAS ORDINÁRIAS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A 

discussão de multas aplicadas pelo Batalhão de Trânsito deve se dar 

pelas vias ordinárias, por requerer dilação probatória.” (ReeNec, 

10948/2002, DR. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 10/09/2002, Data da publicação no DJE 25/09/2002) 

Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência superveniente de interesse processual em relação ao pedido de 

licenciamento do veículo, bem como acolho a preliminar de carência de 

ação por inadequação da via eleita quanto ao pedido de anulação das 

multas. Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, 

Julgo Parcialmente Procedente o presente writ, para tão somente 

consolidar os termos da decisão inaugural que concedeu a liminar, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de praxe. P.R.I. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020519-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA OAB - MG128362 (ADVOGADO)

CHRISTIANO PIRES GUERRA XAVIER OAB - MG83083 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020519-77.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA 

IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança Preventivo com pedido de liminar impetrado por Localiza Rent a 

Car S/A em face do Secretário Executivo de Segurança Pública do Estado 

de Mato Grosso, vindicando que a autoridade coatora “se abstenha de 

exigir a renovação do alvará para as atividades econômico sociais de 

todas as filiais da Impetrante situadas no Estado do Mato Grosso, 

afastando, consequentemente, a exigência de pagamento da Taxa de 

Segurança Pública – TASEG, declarando-se incidentalmente a 

inconstitucionalidade do inciso III do § 1º do artigo 98 da Lei Estadual nº. 

4.547/1982; do inciso III do § 1º do artigo 2º do Decreto nº 2.063/2009 e da 

Tabela F do Anexo Único do Decreto nº. 2.063/2009”; bem como “se 

abstenha de impor qualquer restrição ao exercício da atividade social da 

Impetrante ou de aplicar-lhe quaisquer sanções (multas, interdição do 

estabelecimento, etc.) em razão do não recolhimento da TASEG e 

consequente não renovação do alvará para as atividades econômico 

sociais”. A petição inicial veio instruída com documentos. A análise da 

liminar foi postergada para após as informações da autoridade coatora. O 

Estado de Mato Grosso manifestou seu interesse em ingressar na ação. O 

Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua 

intervenção. É o relatório. Fundamento e decido. A controvérsia suscitada 

nos presentes autos se resume a apurar a legalidade da exigência de 

renovação do alvará para as atividades econômico-sociais e da cobrança 

da Taxa de Segurança Pública – TASEG – instituída pela Lei Estadual nº 

4.547/82 e regulamentada pelo Decreto n.º 2.063/09. Analisando 

detidamente as circunstâncias do caso concreto, entendo que o feito 

padece de vício conducente à sua ruína. Assim entendo por que, apesar 

de a impetrante ter sido notificada pela Secretaria de Estado de Segurança 

Pública (Id. 8678690 – p. 3), as exigências referentes à expedição do 

alvará para as atividades econômico-sociais e ao pagamento da Taxa de 

Segurança Pública, como dito, estão previstas em Lei Estadual e foram 

regulamentadas por Decreto assinado pelo Secretário de Estado de 

Fazenda de Mato Grosso. Logo, é de se reconhecer a ilegitimidade 

passiva ad causam do Secretário Executivo de Segurança Pública, pois, 

apesar deste possuir competência para exigir a expedição do alvará e o 

recolhimento da taxa, carece de competência para discutir a legalidade de 

tais exigências, visto que a norma legal foi editada por autoridade diversa, 

a quem compete a legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 

Nesse sentido, o seguinte precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA — TAXA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA (TASEG) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - ACOLHIDA - ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 

SEGURANÇA DENEGADA. A cobrança da Taxa de Segurança Pública – 

TASEG está prevista na Lei Estadual nº 4.547/1982, e regulamentada no 

Decreto nº 2.063/2009, que é assinado pelo Secretário de Estado de 

Fazenda, logo, o Secretário de Estado de Segurança Pública e o 

Governador do Estado de Mato Grosso são ilegítimos para figurar no polo 

passivo. (MS 116475/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 
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CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no DJE 

02/07/2015) Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a ilegitimidade 

passiva ad causam do Secretário Executivo de Segurança Pública do 

Estado de Mato Grosso, extinguindo os autos sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Por 

corolário, denego o mandado de segurança, nos termos do artigo 6º, § 5º, 

da Lei nº 12.016/09. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos com as cautelas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004505-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARUSKA HILARIO DE BRITO SOUZA 01812136137 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0011261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO Nº 

1004505-81.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a impetrante para 

emendar a petição inicia de ID: 11915344 no prazo de 15 (dez) dias, tendo 

em vista que esta se encontra incompleta nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. 

JUIZ DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001279-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERONYMO BELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1001279-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por RAFAEL JERONYMO BELO, com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO - Sr. ARNON OSNY MENDES LUCAS objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo VOLKSWAGEM NOVO GOL 

1.0, 2012/2013, PLACA OBH4148, COR PRATA, CHASSI 

9BWAA05U3DP05U3DP081107, RENAVAM 484931679 sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a 

liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o 

relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo VOLKSWAGEM NOVO 

GOL 1.0, 2012/2013, PLACA OBH4148, COR PRATA, CHASSI 

9BWAA05U3DP05U3DP081107, RENAVAM 484931679 seja licenciado 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 

cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas (ID: 11451280), denota-se que não se observou a exigência 

da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 

281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela 

qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo VOLKSWAGEM NOVO GOL 1.0, 

2012/2013, PLACA OBH4148, COR PRATA, CHASSI 

9BWAA05U3DP05U3DP081107, RENAVAM 484931679, sem a exigência 

do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001832-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISSANDRA CORREA DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5)  PROCESSO 

N.1001832-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por LISSANDRA CORREA DE ARRUDA, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 
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contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO - Sr. ARNON OSNY MENDES LUCAS 

objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo 

PAS/AUTOMÓVEL marca GM/CLASSIC LIFE, ANO 2009/MODELO 2010, 

COR PRATA, PLACAS NJQ 3497, RENAVAM 00154603082 sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, 

confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado 

de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo PAS/AUTOMÓVEL marca 

GM/CLASSIC LIFE, ANO 2009/MODELO 2010, COR PRATA, PLACAS NJQ 

3497, RENAVAM 00154603082 seja licenciado sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

Analisando sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que 

houve a notificação regular do Impetrante para exercer o direito de 

defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a 

lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade 

deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, 

nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante 

aos autos de infração ressai que não houve cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 11544289), 

denota-se que não se observou a exigência da dupla notificação à parte 

infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de 

trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. 

Nestes termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo PAS/AUTOMÓVEL 

marca GM/CLASSIC LIFE, ANO 2009/MODELO 2010, COR PRATA, 

PLACAS NJQ 3497, RENAVAM 00154603082, sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016088-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1016088-34.2016.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de Fevereiro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016456-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR MOREIRA DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1016456-43.2016.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo autor atinente 

à gratuidade da justiça (ID. 4962851), INDEFIRO, pois, dos documentos 

juntados aos autos, ressai que a parte autora não é hipossuficiente, e não 

comprovou a insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. Desta feita, determino ao Requerente que recolha as 

despesas das custas processuais e diligências no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do 

NCPC. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Fevereiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006166-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MDS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERREIRA SILVEIRA OAB - PR18063 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1006166-32.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos, etc. Analisando os autos verifico que o Requerente não formulou o 

pedido da Justiça Gratuita. Desta feita, determino a intimação do 

Requerente para que recolha as despesas das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos 
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termos do art. 290 do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2017. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003320-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1003320-08.2018.8.11.0041 (PJE 

4). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo 

c/c Repetição de Indébito com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por JOSE ANTUNES SOARES, em desfavor da ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão 

do provimento antecipatório para o fim de que o Requerido se abstenha de 

exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) 

incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST 

(Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da 

Impetrante. Aduz, em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA 

S/A, de fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o 

pagamento do consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe 

é disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela procedência em definitivo da tutela, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de Fevereiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032836-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WG ELETRO S.A (AUTOR)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ANTONIO ALVES OAB - SP181294-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1032836-10.2017.8.11.0041 (PJE 

4). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo 

c/c Repetição de Indébito com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e WG ELETRO S.A, em desfavor 

da ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que o 

Requerido se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão) da Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, em síntese, 

que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de 

energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da 

demanda, em decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera 

que a conta de energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é 

composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é 

composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que 

o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, 

posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte de 

energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela procedência em definitivo da tutela, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 
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submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de Fevereiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000884-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO REMBRANDT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1000884-76.2018.8.11.0041 

(PJE 4). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por CONDOMINIO EDIFICIO REMBRANDT, contra ato 

indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar 

para o fim de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento 

do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a 

TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, 

em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de 

fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do 

consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe é 

disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Oportunamente, foi lhe 

concedido em definitivo, a segurança conforme ID n° Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de Fevereiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001408-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1001408-73.2018.8.11.0041 

(PJE 4). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

ME, contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA 

SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para o fim de que a autoridade coatora se abstenha de 

exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) 

incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST 

(Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da 

Impetrante. Aduz, em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA 

S/A, de fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o 

pagamento do consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe 

é disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Oportunamente, foi lhe 

concedido em definitivo, a segurança conforme ID n° Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 
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em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de Fevereiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001582-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DESTAKE SUPERMERCADO EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1001582-82.2018.8.11.0041 

(PJE 4). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por DESTAKE SUPERMERCADO EIRELI - EPP, contra ato 

indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar 

para o fim de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento 

do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a 

TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da Impetrante. Aduz, 

em síntese, que firmou contrato com o grupo ENERGISA S/A, de 

fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposta o pagamento do 

consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe é 

disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecido pelo 

grupo ENERGISA é composta de duas tarifas – Tarifa de Energia (TE) e 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Assenta, por sua vez, 

que a TUSD é composta por outra tarifa, no caso a TUST (Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão), nos termos da Resolução ANEEL nº 666/2002. 

Pontua que o ICMS cobrado pelo Requerido incide nas duas tarifas, o que 

é ilegal, posto que não há previsão de sua incidência sobre o transporte 

de energia elétrico, consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No 

mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para fins de 

confirmar a antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a 

cobrança de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de 

todos os valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Oportunamente, foi lhe 

concedido em definitivo, a segurança conforme ID n° Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, 

suspendeu liminarmente as ações que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, 

destacando que o fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave 

lesão aos cofres públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação 

proferida põe em risco a ordem pública e econômica” (Incidente de 

Suspensão nº 53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício 

proferiu nova decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de Fevereiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019757-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARQUES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO)

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1019757-95.2016.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que o Estado de Mato 

Grosso apresentou manifestação informando ao ID n°. 11799732 que é 

imprescindível a apresentação de alguns documentos para que se possa 

realizar o cumprimento da liminar. Por esta razão, tenho por bem, deferir o 

pedido do requerido e determinar a intimação da requerente para que no 

prazo de 10 (dez) dias apresente a documentação solicitada 11230790. 

Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034369-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DOMINGOS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO N°: 

1034369-04.2017.8.11.0041 (PJE 3). Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para que no prazo de 10 (dez) dias discrimine os valores a serem 

bloqueados para cada uma das empresas prestadoras dos serviços, bem 

como indicar os respectivos dados bancários. Tal medida se mostra 

necessária a fim de facilitar o bloqueio bem como posterior expedição de 

alvará eletrônico. Ademais no orçamento ID n° 11132971, da empresa 
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Curat Medicina Especializada em Ortopedia não há indicação do banco, 

apenas da conta e agência. Após, com ou sem manifestação, voltem-me 

cls. os autos para apreciação do que couber. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 21 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020261-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI FRIGERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1020261-67.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por JOVANI FRIGERI em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser determinado 

ao Requerido que cumpra com a sua obrigação político-constitucional de 

viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado 

“Sirolimus 1 mg”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 

8325869). Aduz, em síntese, que é portador de linfangiomatose, com 

acometimento mediastinal extenso e abdominal extenso, especialmente na 

região do fundo e corpo gástrico e retroperitoneal, devendo ser feito uso 

diário e contínuo do medicamento, receitado por seu médico. Pontua que 

não é possível obter o medicamento em questão através da via 

administrativa, tendo em vista que os entes públicos se negam a fornecer 

o fármaco sob o fundamento de só podem conceder remédios constantes 

na lista do SUS, motivo pelo qual não lhe resta alternativa senão a 

propositura da presente demanda. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente, bem como pugna pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$ 28.200,00 (vinte 

e oito mil e duzentos reais). Remetido os autos para o Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT (ID nº 11784570), foi proferido parecer manifestando-se no 

sentido de que o SUS não assegura o medicamento almejado pelo Autor 

(ID nº 11830617). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

De início, consta-se que não houve constituição de relação jurídica 

(angularização processual), uma vez que o Requerido Estado de Mato 

Grosso ainda não foi citado. Com efeito, analisando detidamente os autos, 

constatamos que o presente feito não pode ser submetido à análise e 

julgamento perante esta Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez 

que a Resolução nº 004/2014 do Tribunal Pleno do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, publicada no dia 31 de março de 2014 no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 9266, disciplina expressamente que: “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: (...) IX – anulatórias, declaratórias, 

monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias;” 

(Destacamos). E mais: “Art. 2º. Na análise de recebimento da petição 

inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista 

a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta 

situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, 

onde será digitalizado” (Grifamos). In casu, verifica-se que o valor 

atribuído à causa não excede a quantia de 60 (sessenta) salários mínimos, 

circunstância essa que justifica o julgamento perante o Juizado. 

Acresça-se que esta demanda não figura entre aquelas previstas como 

exceção no art. 2º da Lei nº. 12.153/2009, verbis: “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. (...)”. Nesta Comarca, o 

Juizado Especial da Fazenda Pública foi instalado no dia 05.12.2011 em 

cerimônia oficial, logo, muito antes da propositura desta ação. Assim, 

tendo em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos sob 

o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 

2º da supramencionada Lei, evidente, neste caso, a competência absoluta 

do Juizado Especial da Fazenda Pública. Merece destaque, neste 

momento, que no caso específico do supramencionado Juizado Especial, 

ante a existência de convênio com o Conselho Nacional de Justiça, foi 

implantado o Processo Judicial Eletrônico, sistema esse desenvolvido 

diretamente por aquele órgão nacional e colocado à disposição para todos 

os Tribunais. Nessa toada, até então vinha adotando posicionamento de 

que não seria possível a remessa dos autos em virtude unicamente de 

operacionalização do sistema informatizado, haja vista que em 

decorrência do software (PJe), o qual exige dentro de sua plataforma a 

utilização de certificado digital, as regras de funcionamento não permitem 

tal procedimento, acarretando, por conseguinte, no julgamento sem mérito 

destas ações. Contudo, em decorrência da publicação da Portaria nº. 

635/2015-PRES., de 26.10.2015, de lavra do eminente Dr. Desembargador 

Paulo da Cunha, Presidente da Egrégia Corte de Justiça deste Estado, 

segundo o qual faz implantar a partir das 12h00 do dia 03.11.2015 o 

Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe nas Varas de Fazenda Pública 

desta Capital (art. 1º), tornando obrigatório o uso da plataforma eletrônica 

para novas ações a partir das 12h00 do dia 18.11.2015 (parágrafo único, 

art. 1º), resta sanado tal impedimento. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra e considerando que a competência ratione materiae 

é absoluta, nos termos do art. 43 e 44 do CPC/2015, que pode ser, 

inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da 

Lei nº 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003941-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MENDES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5)  PROCESSO 

N.1003941-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por MARINA MENDES RODRIGUES, com supedâneo 

na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato 

tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - Sr. ARNON OSNY MENDES LUCAS objetivando 

liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo CHEV/PRISMA 

JOYE, ANO/MODELO 2017/2018, RENAVAN 01122485015, PLACA QBJ 

7156, CHASSI 9BGKL6900JG106337 sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. No 

mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 
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da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Pois bem. Como alhures 

relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a 

determinação para que o veículo CHEV/PRISMA JOYE, ANO/MODELO 

2017/2018, RENAVAN 01122485015, PLACA QBJ 7156, CHASSI 

9BGKL6900JG106337 seja licenciado sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

Analisando sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que 

houve a notificação regular do Impetrante para exercer o direito de 

defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a 

lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade 

deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, 

nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante 

aos autos de infração ressai que não houve cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 11840828), 

denota-se que não se observou a exigência da dupla notificação à parte 

infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de 

trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. 

Nestes termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo CHEV/PRISMA 

JOYE, ANO/MODELO 2017/2018, RENAVAN 01122485015, PLACA QBJ 

7156, CHASSI 9BGKL6900JG106337, sem a exigência do pagamento 

prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de 

representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002409-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELITA SILVEIRA PENTEADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1002409-64.2016.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. DOU-ME POR COMPETENTE para conhecer e julgar a causa, 

em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, insculpido 

no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988. Trata-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do Ente Público para 

incorporar em definitivo os vencimentos ou proventos da autora o 

percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real para 

URV, bem como o pagamento da diferença de verbas trabalhistas a 

qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço constitucional), 

gratificação natalina, gratificações, vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos respeitada a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente ação ou da data da posse no cargo publico se 

menor. É o que merece registro. Colhe-se dos autos que a autora objetiva 

liminarmente a incorporação em definitivo os vencimentos ou proventos no 

percentual de 11,98 %, bem como o pagamento da diferença de verbas 

trabalhistas a qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço 

constitucional), gratificação natalina, gratificações, vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos respeitada à prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data da posse no 

cargo publico se menor. Com efeito, incide, na hipótese, o impedimento 

legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 1.º da lei n.º 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao pretenderem, a 

autora, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede de tutela de 

urgência, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja pretensão 

esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. Ademais, 

também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se cuide de 

direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Além disto, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação. Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pelo requerente. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º 

da Lei n. 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Com a defesa, intime-se a autora para apresentar 

Impugnação à Contestação. Em seguida, voltem-me cls. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002045-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDETILA FRANCA VAZ DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS OAB - 

MT11507/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1002045-92.2016.8.11.0041 (PJE 

4). Vistos, etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em 

seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002380-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALVES DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1002380-14.2016.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Cumpra-se a decisão superior. DOU-ME POR COMPETENTE 

para conhecer e julgar a causa, em homenagem ao princípio da duração 

razoável do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal de 1988. Trata-se de Ação de Cobrança objetivando 

a condenação do Ente Público para incorporar em definitivo os 

vencimentos ou proventos da autora o percentual de 11,98% decorrente 

da conversão do cruzeiro real para URV, bem como o pagamento da 

diferença de verbas trabalhistas a qualquer título, inclusive férias 

(acrescida do terço constitucional), gratificação natalina, gratificações, 

vantagens que compõem a remuneração ou proventos respeitada a 

prescrição quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data 

da posse no cargo publico se menor. É o que merece registro. Colhe-se 

dos autos que a autora objetiva liminarmente a incorporação em definitivo 

os vencimentos ou proventos no percentual de 11,98 %, bem como o 

pagamento da diferença de verbas trabalhistas a qualquer título, inclusive 

férias (acrescida do terço constitucional), gratificação natalina, 

gratificações, vantagens que compõem a remuneração ou proventos 

respeitada à prescrição quinquenal contada do ingresso da presente ação 

ou da data da posse no cargo publico se menor. Com efeito, incide, na 

hipótese, o impedimento legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 

1.º da lei n.º 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar visando à 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão 

de aumento ou extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao 

pretenderem, a autora, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede 

de tutela de urgência, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja 

pretensão esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. 

Ademais, também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se 

cuide de direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Além disto, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação. Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pelo requerente. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º 

da Lei n. 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Com a defesa, intime-se a autora para apresentar 

Impugnação à Contestação. Em seguida, voltem-me cls. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008520-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON NOGUEIRA DORNELE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1008520-64.2016.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

Ente Público para incorporar em definitivo os vencimentos ou proventos do 

autor o percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real 

para URV, bem como o pagamento da diferença de verbas trabalhistas a 

qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço constitucional), 

gratificação natalina, gratificações, vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos respeitada a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente ação ou da data da posse no cargo publico se 

menor. É o que merece registro. Colhe-se dos autos que o autor objetiva 

liminarmente a incorporação em definitivo os vencimentos ou proventos no 

percentual de 11,98 %, bem como o pagamento da diferença de verbas 

trabalhistas a qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço 

constitucional), gratificação natalina, gratificações, vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos respeitada a prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data da posse no 

cargo publico se menor. Com efeito, incide, na hipótese, o impedimento 

legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 1.º da lei n.º 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao pretender, o 

autor, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede de tutela 

antecipada, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja pretensão 

esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. Ademais, 

também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se cuide de 

direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Posto isso, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Ademais, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Com a 

defesa, intime-se o autor para apresentar Impugnação à Contestação. Em 

seguida, voltem-me cls. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Fevereiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001427-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. BALBINO COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Gerente de Informações Cadastrais - SEFAZ - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1009358-70.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por E. BALBINO COSTA ME 

contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA 

RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO – SEFAZ/MT, GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO e GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, 

todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinada a suspensão do ato coator praticado, 

proporcionando o deferimento da Inscrição Estadual da Impetrante de 

forma imediata, até final decisão de mérito. Aduz, em síntese, que tem 

como atividade fim o comércio varejista de combustíveis para veículos 

automotores, sendo que a empresa foi devidamente registrada no 

Ministério da Fazenda, bem como na da junta comercial na data de 

10.01.2018. Assevera que solicitou junto à Secretaria de Fazenda 

(SEFAZ) o deferimento de sua inscrição estadual, através do processo nº 

5402632/2018, tendo apresentado toda documentação pertinente e 

necessária para o deferimento da sua inscrição estadual, todavia, seu 

pleito foi indeferido, sob o argumento de que a declaração de rendimentos 

do sócio-proprietário não comprova sua capacidade financeira em relação 

ao capital social do empreendimento, fundamentando tal argumento no art. 

29, §13 da Portaria nº 05/2014. Pontua que o princípio constitucional do 

livre exercício da economia está sendo desrespeitado de forma latente, em 

virtude do ato coator praticado pela autoridade Impetrada, bem como o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 169 de 305



princípio constitucional da legalidade, uma vez que o indeferimento da 

inscrição estadual se funda em portaria, que, por si só, não possui força 

normativa legal para amparar tal exigência. Escuda a sua pretensão à 

vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, à vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é o 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem 

ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita 

a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do 

ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do 

saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de 

Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in verbis: “(...) 

Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado 

de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão do ato coator praticado, proporcionando o 

deferimento da Inscrição Estadual da Impetrante de forma imediata, até 

final decisão de mérito. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

11475761 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. 

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da 

existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou 

de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela 

autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos 

capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente 

público. De mais a mais, a Impetrante informa que seu pleito administrativo 

foi indeferido sob o fundamento de que a sua declaração de rendimentos 

do não comprova sua capacidade financeira em relação ao capital social 

do empreendimento, motivo este que entende ser manifestamente ilegal e 

inconstitucional. Entretanto, a parca malha documental acostada não 

corrobora com suas alegações, sendo que sequer acostou aos autos um 

comprovante de sua capacidade financeira em relação ao capital social da 

empresa constituída, ou seja, não apresentou prova idônea que demonstre 

qualquer irregularidade na decisão administrativa proferida. Portanto, ante 

a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da 

medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A 

LIMINAR vindicada. Notifiquem-se pessoalmente as autoridades coatoras 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, 

na oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001800-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE DERVALHE NATAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0020079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5)  PROCESSO 

N.1001800-13.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ANETE DERVALHE NATAL, com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO - Sr. ARNON OSNY MENDES LUCAS objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo FIAT UNO Placa OBI 9871 sem 

o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, 

confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado 

de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo FIAT UNO Placa OBI 

9871 seja licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes 

no banco de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os 

autos, vejo que não há demonstração de que houve a notificação regular 

do Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas, denota-se que não se observou a exigência da dupla notificação à 

parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 
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imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE 

MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO 

INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA 

RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, Sentença 

mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo FIAT UNO Placa OBI 9871, sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade 

coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas 

do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao 

órgão de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001822-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5)  PROCESSO 

N.1001822-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por RAQUEL DE OLIVEIRA, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE CUIABÁ - Sr. 

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO e contra o PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - Sr. ARNON OSNY 

MENDES LUCAS objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo VW/CROSS FOX, ANO 2009/MODELO 2009, COR 

AMARELA, PLACAS NJJ 2814, RENAVAM 0013569747 sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a 

liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o 

relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo VW/CROSS FOX, ANO 

2009/MODELO 2009, COR AMARELA, PLACAS NJJ 2814, RENAVAM 

0013569747 seja licenciado sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Analisando 

sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que houve a 

notificação regular do Impetrante para exercer o direito de defesa. É 

necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do 

Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade deste e, só 

então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do 

art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de 

infração ressai que não houve cumprimento da legislação de trânsito. Com 

efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 11543445), denota-se que 

não se observou a exigência da dupla notificação à parte infratora, 

conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e 

a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes 

termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo VW/CROSS FOX, 

ANO 2009/MODELO 2009, COR AMARELA, PLACAS NJJ 2814, RENAVAM 

0013569747, sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia e à 

Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. 

Cuiabá-MT, 20 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001847-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5)  PROCESSO 

N.1001847-84.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por JOSELAINE RODRIGUES DA SILVA, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 
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contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO - Sr. ARNON OSNY MENDES LUCAS 

objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo 

GM/S10 ADVANTAGE, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, COR 

CINZA, PLACA: KAU:6553/MT, RENAVAM 00958949662 sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a 

liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o 

relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo GM/S10 ADVANTAGE, 

ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, COR CINZA, PLACA: 

KAU:6553/MT, RENAVAM 00958949662 seja licenciado sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 

cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da dupla 

notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 

282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a 

sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a jurisprudência do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE 

MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO 

INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA 

RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, Sentença 

mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo GM/S10 ADVANTAGE, ANO DE 

FABRICAÇÃO E MODELO 2008, COR CINZA, PLACA: KAU:6553/MT, 

RENAVAM 00958949662, sem a exigência do pagamento prévio das 

multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia e à Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com a 

urgência. Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001958-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1001958-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por MARIO CEZAR FERREIRA, com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO - Sr. THIAGO FRANÇA objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo GM Prisma Maxx, placas KAU 

5321, ano modelo 2009/2010, RENAVAM 192983091 sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Pois bem. Como alhures 

relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a 

determinação para que o veículo GM Prisma Maxx, placas KAU 5321, ano 

modelo 2009/2010, RENAVAM 192983091 seja licenciado sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 

cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas (ID: 11560331), denota-se que não se observou a exigência 

da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 

281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela 
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qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo GM Prisma Maxx, placas KAU 

5321, ano modelo 2009/2010, RENAVAM 192983091, sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002246-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1002246-16.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por CLETO BORGES, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO, objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento do 

veículo PAS/MOTOCICLO/NENHUMA marca HONDA/NXR 160 BROS ESD, 

ANO 2014/MODELO 2015, COR PRETA, PLACAS QBF 5601, RENAVAM 

01037853870 sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a 

segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o 

necessário relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o 

mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida l iminar a determinação para que o veículo 

PAS/MOTOCICLO/NENHUMA marca HONDA/NXR 160 BROS ESD, ANO 

2014/MODELO 2015, COR PRETA, PLACAS QBF 5601, RENAVAM 

01037853870 seja licenciado sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Analisando 

sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que houve a 

notificação regular do Impetrante para exercer o direito de defesa. É 

necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do 

Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade deste e, só 

então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do 

art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de 

infração ressai que não houve cumprimento da legislação de trânsito. Com 

efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 11593604), denota-se que 

não se observou a exigência da dupla notificação à parte infratora, 

conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e 

a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes 

termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo 

PAS/MOTOCICLO/NENHUMA marca HONDA/NXR 160 BROS ESD, ANO 

2014/MODELO 2015, COR PRETA, PLACAS QBF 5601, RENAVAM 

01037853870, sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia e à 

Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. 

Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002547-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZARATE RENDON DE GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1002547-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 
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Segurança impetrado por CLAUDIA ZARATE RENDON DE GOMES, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO, objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo FORD FIESTA SEDAN; 1.6; FLEX; COR 

BRANCA; CATEGORIA PARTICULAR; 5P/107 CV; PLACA OBI-9321; 

RENAVAM:0050683862; CHASSI:9BFZF54P7D8434018, ANO/FAB:2013; 

ANO/MOD:2013 sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a 

segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o 

necessário relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o 

mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo FORD FIESTA SEDAN; 

1.6; FLEX; COR BRANCA; CATEGORIA PARTICULAR; 5P/107 CV; PLACA 

OBI-9321; RENAVAM:0050683862; CHASSI:9BFZF54P7D8434018, 

ANO/FAB:2013; ANO/MOD:2013 seja licenciado sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

Analisando sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que 

houve a notificação regular do Impetrante para exercer o direito de 

defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a 

lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade 

deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, 

nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante 

aos autos de infração ressai que não houve cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, da relação das multas apresentadas , denota-se que 

não se observou a exigência da dupla notificação à parte infratora, 

conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e 

a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes 

termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo FORD FIESTA 

SEDAN; 1.6; FLEX; COR BRANCA; CATEGORIA PARTICULAR; 5P/107 CV; 

PLACA OBI-9321; RENAVAM:0050683862; CHASSI:9BFZF54P7D8434018, 

ANO/FAB:2013; ANO/MOD:2013 sem a exigência do pagamento prévio 

das multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia e à Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com a 

urgência. Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002821-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA THOME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1002821-24.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ALESSANDRA THOMÉ com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO, objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento do 

veículo FIAT/UNO MILLE FIRE WEY, 1.0, FLEX, ANO 2.013/2.013, COR 

VERMELHO, PLACA OBO-7306, CHASSI 9BD15844AD6834719, 

RENAVAM 00538078995 sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. No mérito, que seja 

concedida a segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida. Em 

síntese, é o necessário relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que 

disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da parte Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados deve 

ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a 

concessão da medida liminar a determinação para que o veículo FIAT/UNO 

MILLE FIRE WEY, 1.0, FLEX, ANO 2.013/2.013, COR VERMELHO, PLACA 

OBO-7306, CHASSI 9BD15844AD6834719, RENAVAM 00538078995 seja 

licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes no banco 

de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo 

que não há demonstração de que houve a notificação regular do 

Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 
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houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 11683493), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE WEY, 1.0, 

FLEX, ANO 2.013/2.013, COR VERMELHO, PLACA OBO-7306, CHASSI 

9BD15844AD6834719, RENAVAM 00538078995 sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 21 de Fevereiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001989-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMARA BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES GUEDES OAB - MT0009990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1001989-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

com pedido de antecipação de tutela proposta por SELMARA BARBOSA 

DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

o fim de que seja determinado a concessão do benefício de auxílio-doença 

(31) – NB: 617.312.664-1 – DER em 26/01/2017. Aduz, em síntese, que 

não apresenta condições físicas de exercer atividade laborativa 

suscetível a digna manutenção econômica, principalmente àquela que 

exerce na função de refiladora, haja vista que não consegue adaptar-se 

ao ambiente de trabalho, devido as lesões instaladas nos ombros. Pugna 

pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o 

Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser 

o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido 

pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam 

de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena 

observação pelo julgador. No caso em análise, observa-se pelos 

atestados e exames médicos acostados (ID nº 11567466 e seguintes) que 

a Requerente apresenta as patologias apontadas na exordial. Pois bem. 

Nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de 

benefício da previdência social, o auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, 

ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o 

acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada seqüela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos acostados à exordial 

revelam que a Autora necessita de afastamento de suas atividades 

laborais, pois as sequelas que o incomodam se mostram presentes, cujas 

incapacitantes influenciam sobremaneira na realização dos atos cotidianos 

indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos receituário médicos 

acostado aos autos, bem como do aludo pericial realizado na Justiça 

Federal (ID: 11567466), comprovando a incapacidade laboral da autora. 

Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o (a) segurado (a) 

em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua 

atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade. Nessa toada, não cessará 

o benefício até que seja dado como habilitado (a) para o desempenho de 

nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado (a) 

não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez. Assim, apesar de a 

norma previdenciária determinar a impossibilidade de interromper o 

benefício enquanto o (a) segurado (a)/licenciado (a) não for dado como 

habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for aposentado 

(a) por invalidez, o INSS, contrariando a prova pericial, levando em conta o 

sistema de famigerada “alta programada”, simplesmente cessou o 

pagamento do auxílio-doença, obrigando o Requerente a retornar as suas 

ocupações para as quais não havia se reabilitado. A propósito, 

corroborando com o acima, a Egrégia Corte de Justiça assim tem se 

manifestado em casos tais, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INCAPACIDADE PROFISSIONAL – RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 

Presente a prova inequívoca consistente em exames e atestados médicos 

no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido 

do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício 

almejado, a concessão da tutela antecipatória para o restabelecimento do 

auxílio-doença é medida que se impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 05/02/2015). Portanto, as provas trazidas corroboram 

quanto a incapacidade temporária do demandante, tornando-se 

verossímeis suas alegações. Quanto ao risco ao resultado útil do 

processo, ressai que a continuidade no exercício de função laborativa, 

evoluirá negativamente no seu quadro clínico, o que poderá acarretar 

prejuízos irreversíveis à sua saúde, não se olvidando, ainda, o caráter 

alimentar da verba. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS que 

conceda o benefício do auxílio-doença (B: 31) com NB: 617.312.664-1 – 

DER em 26/01/2017–, a Requerente SELMARA BARBOSA DOS SANTOS, 

devendo este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o 

trabalho, nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a partir 
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desta decisão, até o julgamento final do presente feito. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido para que 

cumpra a decisão e, na oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao 

mister do Ministério Público e, em seguida, voltem-me conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 

21 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001710-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODIVAL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1001710-39.2017.8.11.0041 (PJE 

4). DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento do 

provimento antecipatório, o qual determinou ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, que restabeleça o benefício de auxílio doença acidentário 

(B:91) NB n°. 606.299.963-9 do senhor JOSÉ ODIVAL MARTINS, na qual 

foi cessado indevidamente. Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o 

seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica 

Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente 

CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da ordem, determino a intimação pessoal do Impetrado, SENHOR GERENTE 

EXECUTIVA DO INSS, bem como, da Procurador Geral Federal no Estado 

de Mato Grosso, para cumprirem imediatamente a decisão judicial no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, advertindo-os das sanções civis, penais e 

administrativas que poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 

139 do NCPC e o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a 

multa diária de R$300,00 (trezentos reais), a ser bloqueada via BACEN 

JUD da conta bancária das autoridades, além do encaminhamento à 

DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de Termo Circunstanciado, 

por delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), além de remeter os 

autos ao Ministério Público para apuração de delito de improbidade 

administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/1992. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência PELO PLANTONISTA. Cuiabá/MT, 21 de 

Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036978-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOLUMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1036978-57.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória c/c 

Repetição do Indébito com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por JOLUMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE CEREAIS 

LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja declarada a inexistência da relação jurídica no que tange a 

obrigação da requerente em recolher o ICMS sobre serviços de transporte 

com base em Lista de Preços Mínimos – Pauta Fiscal, devendo ser mantida 

como base de cálculo o preço do serviço. Aduz, em síntese, que é pessoa 

jurídica que se dedica, entre outras atividades, ao transporte rodoviário de 

cargas, como atesta seu contrato social, atuando em nome próprio 

efetuando diversos serviços de transporte de mercadorias pelo País, 

sendo que diversos desses serviços têm como contratantes empresas 

localizadas no Estado Requerido. Assevera que o Requerido, com fulcro 

no artigo 12 da Lei Estadual nº 7.098/98, através de seu Secretário Estado 

da Fazenda, editou a Portaria nº 034/2017, a qual determina que o ICMS 

relativo a serviço de transporte será cobrado com base em Lista de 

Preços Mínimos constantes de seus anexos, mais conhecida da ‘Pauta 

Fiscal’, motivo pelo qual vem cobrando o imposto sobre base que não 

reflete o valor do serviço. Pontua que referida lista de preço é totalmente 

ilegal, pois cria base de cálculo do ICMS sobre serviço de transporte em 

valor muito superior ao efetivamente devido, que é o preço do serviço. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. No mais, para a concessão da 

tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência 

da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Conforme relatado, a presente 

demanda fora proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja 

declarada a inexistência da relação jurídica no que tange a obrigação da 

requerente em recolher o ICMS sobre serviços de transporte com base em 

Lista de Preços Mínimos – Pauta Fiscal, devendo ser mantida como base 

de cálculo o preço do serviço. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e da malha documental acostada aos autos, notadamente os 

documentos de ID nº 11039085 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de 

cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão 

da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, 

uma vez que as Requerentes não demonstraram de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como 

não acostaram documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

maliciosa atribuída ao ente público. Portanto, ante a ausência de um dos 

requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja a 

evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de Mato 

Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do 

artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnarem no prazo legal. Após, abro vistas ao Ministério Público, para 

que se manifeste no prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003978-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1003978-32.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO, objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo VW/FOX 1.6 PRIME GII, Placa NJT2802, 

Renavam 00323295444, CHASSI 9BWAB45Z6C4001752 sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a 

liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o 

relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da 

medida liminar a determinação para que o veículo VW/FOX 1.6 PRIME GII, 

Placa NJT2802, Renavam 00323295444, CHASSI 9BWAB45Z6C4001752 

seja licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os 

autos, vejo que não há demonstração de que houve a notificação regular 

do Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 11847231), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo VW/FOX 1.6 PRIME GII, Placa 

NJT2802, Renavam 00323295444, CHASSI 9BWAB45Z6C4001752 sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade 

coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas 

do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao 

órgão de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015914-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1015914-88.2017.8.11.0041 (PJE 

4). Vistos, etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em 

seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Fevereiro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003096-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVAINE RODRIGUES FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO n°: 1003096-70.2018.8.11.0041 (PJE 

5). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária proposta por 

DIVAINE RODRIGUES FERNANDES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados, objetivando 

a concessão do beneficio de auxílio-doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez. Com a inicial, vieram acostados os 

documentos. A requerente atravessa petição requerendo a desistência do 

feito, conforme se verifica no ID n°. 11738894. É o necessário relato. 

Fundamento. Decido. Verifica-se nos autos que a requerente manifestou 

pugnando pela desistência da presente Ação. Desta forma, uma vez 

manifestada pela requerente o não interesse no prosseguimento do feito, 

os autos deverão ser extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 

485, VII, do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO 

– MANDADO DE SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

RENÚNCIA DO IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O 

MANDADO DE SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – 

APELO PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse recursal 

do apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, renunciou ao seu 

direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, sendo que, 

diferentemente de desistência da ação, a renúncia não necessita da 

anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser 

exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da 

anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 

269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a 

propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de 
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natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da 

ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 

24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, 

Publicado no DJE 17/12/2014). Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o 

pedido de desistência formulado pela requerente, para que surta seus 

jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Publiquem-se e Intimem-se. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Fevereiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL

AUTOS Nº 307-64.2008.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): HOELTON NOBREGA DE MACEDO

FINALIDADE: Proceder a I N T I M A Ç Ã O do acusado HOELTON 

NOBREGA DE MACEDO, Rg: 1.889.248-5 SSP MT Filiação: Waltecir 

Evangelista de Macedo e Lucia Maria da Nobrega, data de nascimento: 

22/11/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, para que compareça, 

perante ao Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da Comarca de 

Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, 

Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, 

Fone: (65) 3648-6155, no próximo dia 11 de MAIO de 2018, às 13h30min, a 

fim de ser submetido a julgamento.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc; Defiro o pedido 510. Em decorrência, 

redesigno a sessão de julgamento para o dia 11 de maio de 2018, às 

13h30min. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se".

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 28 de fevereiro de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-42.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FRANCA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-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 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, 15 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: 1001564-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (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, RECONHECE-SE a prescrição 

quinquenal quanto ao saldo de salário, férias proporcionais em dobro e o 

respectivo terço, 13º salário proporcional e salário família, na forma do art. 

487, II, do CPC, e, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR A NULIDADE dos contratos 

temporários dos períodos de 01/07/2002 a 13/02/2011 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, 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. Cuiabá-MT, 15 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: 1003341-41.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

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

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-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: 1024917-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENYA MOLINA IENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CRISTINA BELO CAROLLO OAB - MT21628/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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

requerido ao pagamento de férias proporcionais e o respectivo terço 

constitucional correspondente ao período aquisitivo 2014-2015 e 13º 

salário proporcional à razão de 5/12 avos do período de 2015, 

considerando-se as fichas financeiras apresentadas e o período 

contratual comprovado de 20/08/2013 a maio/2015, 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 da data em que deveria ser 

adimplida, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09, respeitado o teto dos juizados especiais e, por consequência, 

extingue-se o processo, 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, 15 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: 1002678-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO WENDEL DE OLIVEIRA DEL BARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-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 formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso 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. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, 

arquive-se. Cuiabá-MT, 15 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: 1002808-19.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE PAULA SARGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (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: “(...) Deste modo, RECONHECE-SE a ocorrência da prescrição 

da pretensão autoral, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do 

Código de Processo Civil/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.Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 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: 1002619-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE CAROLINE GUERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

inexigibilidade de desconto da contribuição previdenciária incidente sobre 

a quantia percebida por exercício de cargo em comissão/função 

gratificada e CONDENAR o requerido em obrigação de não fazer 

consistente em abster-se de efetuar descontos desta natureza, bem como 

restituir à parte autora os valores descontados a maior a título de 

contribuição previdenciária do cargo em comissão/função gratificada 

referente ao período de janeiro de 2014 a fevereiro de 2015; maio de 2015 

a agosto de 2017; considerando-se as fichas financeiras apresentadas, 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e, juros de 

mora equivalente a 1% (um) por cento ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Oficie-se a SEGES/MT acerca do teor 

desta decisão. 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 
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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, 15 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: 0505042-65.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY NUNES CLAUDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (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$ 

33.159,70 (trinta e três mil e cento e cinquenta e nove reais e setenta 

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. 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. Decorrido o prazo e comprovado o 

pagamento, arquive-se. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 15 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: 1001458-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/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, JULGA-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no 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. Homologo, 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, 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: 0502739-15.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISLEIA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-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, ausente a certeza, EXTINGUE-SE o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, 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. 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 PJe. Cuiabá-MT, 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: 1002307-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-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, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

descrito na inicial, no que pertine ao abono de permanência, e por 

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. 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. 

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 recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias Publicada no PJE. Cuiabá-MT, 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: 1002095-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-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, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato 

nsº 21.190/2014 e 23.188/2014 restrito à parte reclamante e CONDENAR a 

parte reclamada a proceder à nomeação de EDSON RODRIGUES, no cargo 

de “Assistente do Sistema Prisional / Assistente Administrativo”, com a 

averiguação dos documentos e requisitos necessários à assunção do 

cargo, nos termos do Edital, e, 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. 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. 

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 
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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: 1002552-76.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAO GERALDO ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: “(...) 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, 

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. Joselaine Duarte Gonzaga 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, 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: 1001759-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO DE PAULA 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 1001759-06.2017.8.11.0001 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 1001746-07.2017.8.11.0001 de recebimento do 

terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias 

referente aos anos de 2012 a 2016 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. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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, 14 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: 1001746-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO DE PAULA 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 1001759-06.2017.8.11.0001 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 1001746-07.2017.8.11.0001 de recebimento do 

terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias 

referente aos anos de 2012 a 2016 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. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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, 14 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: 1001777-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIA MARA DOS SANTOS 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, 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 9.099/1995 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. Joselaine Duarte 

Gonzaga 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. 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
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Processo Número: 1002029-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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: “(...) Deste modo, DECLARA-SE a ocorrência da prescrição da 

pretensão autoral, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, 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 do MM. Juiz 

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. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de praxe. 

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: 1002202-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE SOUZA GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

requerido ao pagamento de férias e o respectivo terço constitucional 

proporcionais e 13º salário proporcional referente ao período de 

06.02.2017 a 27.04.2017, considerando-se as 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 da data em que deveria ser adimplida, nos termos dos artigos 38 e 

39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, e, por consequência, 

extingue-se o processo, 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, 01 

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: 1001625-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIALDA DE OLIVEIRA (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, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

requerido no pagamento do décimo terceiro de 2014, férias proporcionais 

relativas ao período aquisitivo de 2014 e o respectivo terço a ser 

considerado o tempo de férias de 45 (quarenta e cinco) dias e a data da 

aposentadoria em 02/04/2014, a diferença do referido terço quanto aos 15 

(quinze) dias das férias já vencidas dos períodos de 2012 e 2013, 

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 mesmo índice até 

25/03/2015, e, posteriormente, 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, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso 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. 

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. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cuiabá-MT, 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: 1001511-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (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, ACOLHE-SE a ilegitimidade passiva da 

Secretaria Municipal, e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos descritos na inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a 

parte reclamante, às férias proporcionais com acréscimo do terço 

constitucionais dos seguintes períodos de 10/02/2014 a 31/12/2014 (10/12 

avos), 12/01/2015 a 31/12/2015 (11/12 avos), e 04/01/2016 a 31/12/2016 

(11/12 avos), considerando as tabelas de cálculos e fichas financeiras, 

sendo 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/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. 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, 15 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: 1005006-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI VAILANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante, às férias integrais do período de 

04/2013 a 04/2014 e 04/2014 a 04/2015, e férias proporcionais de 04/2015 

a 07/2015, ambos com acréscimo do terço constitucional, considerando as 

tabelas de cálculos e fichas financeiras, sendo 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/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.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, 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: 1002622-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132/O-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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

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

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015648-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES DA SILVA PORTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944/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: “(...) Vistos etc. Cumpra-se a sentença de ID 8178608. Cuiabá, 

18 de dezembro de 2017.” 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: 1013266-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (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: “(...)Posto isto, ACOLHE-SE a prescrição das parcelas que 

antecedem a 16/12/2010, e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial. E, de 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. 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, 26 de janeiro de 

2018. 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: 1001954-88.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: “(...) E, por 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. 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. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 

de 2018. 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: 0500551-83.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO)

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Impulsiono os autos com finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 
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AUTORA, para manifestar-se acerca das petições (id. 11857164 e 

11857182), no prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: Este 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: 1003347-48.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BRESSIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

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

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL FERRONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

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

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

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: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

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

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501155-44.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (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 exposto, reconhece-se o cumprimento da sentença 

(obrigação de fazer) e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo 

de execução de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Dê-se 

prosseguimento tão somente à execução dos honorários sucumbenciais, 

cumprindo-se a sentença homologatória de ID 2988622. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. 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: 1000100-93.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NOGUEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (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, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para ANULAR a multa administrativa imposta pelo 

Procon nos autos administrativos nº 0113.000.116-9 e, de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 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. 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 

PJe. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018. 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: 1002667-63.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES LAVADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO QUEIROZ POLETTO OAB - TO6373-B (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, face à ausência da parte autora 

MARCELO MARQUES LAVADO à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-se. 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: 0505666-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/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: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Cálculos apresentados nos 

moldes do art. 534, CPC. Intime-se o executado para, querendo, impugnar 

a execução no prazo de 30 dias (art. 535 do CPC). Apresentada 

impugnação, intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos. Intime-se. GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA. JUIZA 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: 1000954-53.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTTONI CEZAR CASTRO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-se. 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: 1001273-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-se. 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: 1000056-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS DUCTRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ OAB - DF34163 (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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. 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. 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 PJe. 

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: 0504363-65.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNELO BENEDITO DE CAMPOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/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, conhece-se e acolhe-se parcialmente os 

embargos de declaração para revogar a parte da sentença homologatória 

que indefere o pedido de destaque de honorários contratuais, a qual fica 

substituída nos seguintes termos: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 12.521,39 (doze 

mil e quinhentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos).Cumpra-se a 

Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 
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ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.” Intime-se. Cuiabá, 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: 1001355-52.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANY COELHO MOTTI (REQUERENTE)

Jeonathãn Suel Dias (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-se. 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: 1001554-11.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOMAR CORTES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-se. 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: 1000943-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GERALDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

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: “(...) “Posto isto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento em favor 

da parte autora o valor correspondente a férias não usufruídas e o 

respectivo terço constitucional correspondentes ao período de 1994-1995 

e 2004-2005, 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, a partir da citação, e, de correção monetária, pelo mesmo 

índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E[1], a partir da 

aposentadoria, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09, respeitado o teto dos juizados especiais e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, com fundamento no 

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.” 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: 1000163-84.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CARDIM PAZIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-se. 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: 1000197-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DECHAMPS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-se. 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: 0500931-72.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIANA TEREZINHA PINTO LENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-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. Ao arquivo. Na hipótese de apresentação da 

certidão original pela exequente, desarquive-se para prosseguimento do 

feito. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000610-72.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GONCALVES PINA (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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-se. 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: 1003437-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINA DA SILVA VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-04.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT SERRANO PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-se. 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: 1000465-50.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA (REQUERENTE)

JULIO CESAR MOREIRA SILVA (REQUERENTE)

LUCIA MONTEIRO DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

MOIZES CYPRIANO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUIABÁ - MT, 

28 de fevereiro de 2018 O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

10 (dez) dias. Processo: 1000465-50.2016.8.11.0001; Valor causa: R$ 

167.589,44; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: JOAO BOSCO DA SILVA, JULIO 

CESAR MOREIRA SILVA, LUCIA MONTEIRO DA SILVA MORAIS, MOIZES 

CYPRIANO DIAS Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO ''(...) 

Intime-se as partes recorridas para, querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de 10 (dez) dias. Ante a alegação do autor de não ter condições 

de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de 

sua família, Defere-se os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. Às 

providências. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito'' 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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000269-80.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOS ANJOS MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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: “(...) Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de 

declaração, uma vez preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração foram 

interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o que não é possível 

na via recursal utilizada, especialmente porque não resta evidenciado 

qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do CPC/2015. É cediço, 

pois, que os embargos declaratórios visam postular o aclaramento de 

obscuridade, contradição ou omissão da sentença. Na hipótese de 

eventual alegação de “error in judicando”, o reexame da matéria constitui 

pretensão recursal própria distinta dos embargos de declaração. Os 

embargos devem ser conhecidos, mas REJEITADOS por ausência de vício 

na sentença embargada. 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: 0503523-55.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE, mas REJEITA-SE os 

Embargos de Declaração. Intime-se. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000710-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUIABÁ - MT, 

28 de fevereiro de 2018 O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

10 (dez) dias. Processo: 1000710-27.2017.8.11.0001; Valor causa: R$ 

6.201,92; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) 

Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO ''(...) Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012547-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO FEITOSA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

 

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: “(...) Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 

aclaratórios. Diante do exposto, CONHECE-SE dos Embargos de 

Declaração, mas REJEITA-SE, permanecendo na íntegra a sentença 

prolatada. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-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.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 059, DE 26 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 5ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

016-2018-Gab. datado de 20.02.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Katiucia Sousa Santana, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 12982539 SSP- MT, cadastrada no CPF 

948.742.041-04, para exercer o cargo de Assessora 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 056, DE 26 DE FEVEREIRO DE 201 9

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 Ato 120/2018-DRH, datado de 09.02.2018 ( - CIA 

PTG.0150582-73.2016).

Artigo 1º - Lotar, a partir de 26 de fevereiro de 201 8, o servidor Allan 

Vitor Sousa da Mata, matrícula 36028, cadastrad o no CPF 

010.329.541-08, na 5ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 57, DE 26 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, resolve:

 Artigo 1º - Conceder a servidor a Maria Luiza Soares, matrícula nº 4711, 

(30) trinta dias de licença prêmio, no período de 26 de fevereiro a 27 de 

março de 201 8, referente ao quinquênio de 2012 a 201 7.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 058, DE 26 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, resolve:

 Artigo 1º - Conceder a servidor a Madalena Santana Brandão, matrícula 

nº 4711, (54) cinquenta e quatro dias de licença prêmio, no período de 08 

de janeiro a 02 de março de 2018, referente ao quinquênio de 2012 a 

2017.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 049, 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 de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Célia Regina Victor Coelho Torregrossa, 

matrícula nº 3664, como Gestora Judiciário substituta, na 3ª Vara Criminal, 

no período de 02 a 09 de março de 2018, em razão do usufruto d a 

Licença Gala da servidora Vanda Pio Cajango, matrícula nº 9052.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.08/2018-/DF – de 28 de Fevereiro de 2018.

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando que a servidor Fabio Lucio da Silva, mat. 13233, Analista 

Judiciário, designado para exercer a função de Gestor Judiciário da Quinta 

Vara desta Comarca, estará afastada de suas funções no período 

19/03/2018 à 28/03/2018, para usufruto de férias.

 RESOLVE:

Art. 1º- Art. 1º- DESIGNAR a servidora Cleusa Batista de Oliveira mat. 

3199, Auxiliar Judiciário, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Quinta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, durante o 

afastamento do Titular, no período de 19/03/2018 à 28/03/2018, para 

usufruto de férias.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 061, DE 28 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 de Mato Grosso, resolve;
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 Artigo 1º - Retificar a Portaria nº 056, datada de 26.02.2019, que lotou o 

servidor Allan Vitor Sousa da Mata, ma trícula nº 36028, na 5ª Vara 

Criminal, onde consta Portaria nº 056, de 26 de fevereiro de 2019; fazer 

constar, Portaria nº 056, de 26 de fevereiro de 2018.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 060, DE 27 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 

Wladymir Perri, Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal.

Artigo 1º - Revogar, a partir de 1º de março de 201 8, a Portaria nº 

148-2016, datada de 22.06.2016, que lotou a servidora Karoline di Paula 

Pistori, matrícula 22135, cadastrada no CPF 943.612.661-15, na 1ª Vara 

Criminal.

Artigo 2º - Lotar, a partir de 1º de março de 201 8, a servidora Karoline di 

Paula Pistori, matrícula 22135, cadastrada no CPF 943.612.661-15, na 5ª 

Vara Criminal

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 062, DE 28 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 1ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

018/2018-Gab. datado de 22.02.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 28 de fevereiro de 201 8, a servidor a 

Armedina Martins de Souza, matrícula 30759, portadora da Cédula de 

Identidade RG - 24308811 SSP-MT, cadastrado no CPF 047.308.901-75, do 

cargo de Assessora de Gabinete I, da 1ª 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002200-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPES DA COSTA MOURA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGAUS SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão de ID 11964674.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002565-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERIO LOUREIRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008174-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDE GASES LTDA (RÉU)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003489-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002870-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003414-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVENIN SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Seara Ind. e Comercio de Produtos Agropecuarios (RÉU)

Fazenda Quatro Estrelas (RÉU)

VALDINEI EUGENIO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR OAB - MS21474 (ADVOGADO)

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA OAB - MS12819 (ADVOGADO)

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO)

ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA OAB - MS17283 (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003783-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE CASSIMIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

CAIO CESAR PAVAN OAB - MT20053/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004116-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WW TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES OAB - MT12775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003873-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005090-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE SOUZA MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

PAETTO VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica(s) às Contestações.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000219-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEIDE PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005575-24.2016.8.11.0003

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:

ARMANDO DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão de ID 11973087.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000107-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MESSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1003381-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME (EMBARGADO)

ALEXANDRE NOVATA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS NÚMERO DOS 

AUTOS: 1003381-51.2016.8.11.0003 - Proceso Judicial Eletrônico 

CLASSE: EMBARGOS DE TERCEIRO (37) REQUERENTE(S): EMBARGANTE: 

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA REQUERIDO(A,S): EMBARGADO: 

MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME, ALEXANDRE NOVATA 

INTIMANDO(A,S): Nome: ALEXANDRE NOVATA Endereço: Avenida Márcio 

Barbosa, s/n, Jardim Vitória, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/10/2016 VALOR DO DÉBITO: R$ R$ 

70.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte(s) acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos do despacho de ID 

9968252, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, manifeste sobre a restrição de ID 9252232 (RENAJUD) . 

DESPACHO/DECISÃO: Vistos em correição. Primeiramente, certifique-se 

se decorrido o prazo da citação do embargante (Alexandre Novata), uma 

vez que o edital de citação fora expedido às (fls.96/97). Considerando o 

petitório de (fls.117/118), hei por bem indeferir, mantendo integralmente os 

termos da decisão de (fl.105). Ademais, não foram juntados os termos do 

acordo celebrado no feito de nº1003320-93.2016.8.11.0003, nem mesmo 

este fora homologado pelo juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca. 

Intime-se embargado (Alexandre Novata) acerca da inclusão da restrição 

de (fl.113), expedindo-se o competente edital de intimação. Prazo do edital 

é de (20) trinta dias (art.275, §2º, CPC). Transcorrido o prazo, o que deve 

ser certificado, dê-se vista à parte embargante, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

setembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. 

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2018. EVANDRO LUIZ PEREIRA JUNIOR 

Autorizado(a) pela Ordem de Serviço n. 002/2017-GAB (Assinado 

Eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002707-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE DE CARVALHO (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de 

ID11409752.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001100-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE SOUZA LIMA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão de ID 11976780 .
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000467-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO)

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - GO18130-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. RAMOS & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007642-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1007642-25/2017 

Ação: Liquidação de Sentença Autora: Vera Lucia dos Santos Araújo. Ré: 

Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. VERA LUCIA DOS 

SANTOS ARAÚJO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena 

de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando documentos legíveis e 

indispensáveis à propositura da demanda (especificamente: documento 

que comprove a legitimidade ativa da autora para pleitear o eventual 

ressarcimento de valores – comprovante de pagamento, transferência 

e/ou prova mínima do vínculo entre as partes –, o comprovante de 

endereço no qual a parte autora figure como titular ou, sendo em nome de 

terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de residência 

assinada pelo titular da unidade consumidora) (art.320, CPC); b) 

adequando a pretensão, eis que o item ‘3’ de (fl.12 – correspondência ID 

9807109, fl.05) é incompatível com o pleito autoral de “Liquidação de 

Sentença”. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de novembro de 2017. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008509-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1008509-18/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S/A. 

Réu: Romualdo Nunes Cavalheiro. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de ROMUALDO NUNES 

CAVALHEIRO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e 

apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos documentos comprobatórios da mora da 

ré, uma vez que o documento de (Id.10445327) não se presta para tanto, 

considerando que não se trata do endereço indicado no contrato à 

(Id.10445286) e, ainda, vem assinado por terceiro estranho à lide; sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 

28 de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008953-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SILVEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO OAB - MT14267/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1008953-51/2017 

Ação: Liquidação de Sentença Autor: André Silveira da Rocha. Ré: 

Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. ANDRÉ SILVEIRA 

DA ROCHA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

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

documentos legíveis e indispensáveis à propositura da demanda 

(especificamente: documento que comprove a legitimidade ativa da autora 

para pleitear o eventual ressarcimento de valores – comprovante de 

pagamento, transferência e/ou prova mínima do vínculo entre as partes –, 

o comprovante de endereço no qual a parte autora figure como titular ou, 

sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de 

declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora), 

nos termos do art.320, do CPC, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de novembro de 2017. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007665-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON ALVES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1007665-68/2017 

Ação: Liquidação de Sentença Autor: Hamilton Alves de Morais. Ré: 

Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. HAMILTON ALVES 

DE MORAIS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

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

documentos legíveis e indispensáveis à propositura da demanda 

(especificamente: documento que comprove a legitimidade ativa da autora 

para pleitear o eventual ressarcimento de valores – comprovante de 

pagamento, transferência e/ou prova mínima do vínculo entre as partes –, 

o comprovante de endereço no qual a parte autora figure como titular ou, 

sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de 

declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora), 

nos termos do art.320, do CPC, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 
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os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de novembro de 2017. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009630-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PORTUGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1009630-81/2017 

Ação: Liquidação de Sentença c/c Pedido de Tutela de Urgência Autor: 

Pedro Portuguez Neto. Ré: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). 

Vistos, etc. PEDRO PORTUGUEZ NETO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença 

c/c Pedido de Tutela de Urgência” em desfavor YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) carreando documentos legíveis e indispensáveis à 

propositura da demanda (especificamente: documento que comprove a 

legitimidade ativa da autora para pleitear o eventual ressarcimento de 

valores – comprovante de pagamento, transferência e/ou prova mínima do 

vínculo entre as partes) (art.320, CPC); b) adequando a pretensão, eis que 

o item ‘e’ de (fl.10 – correspondência ID 10328987, fl.08) é incompatível 

com o pleito autoral de “Liquidação de Sentença”; c) atribuindo valor à 

causa nos moldes determinados pelo artigo 292, II, do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de novembro de 2017. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007776-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCY DRYELEN MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1007776-52/2017 

Ação: Liquidação de Sentença Autora: Gleycy Dryelen Mesquita. Ré: 

Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. GLEYCY DRYELEN 

MESQUITA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) carreando documentos legíveis e indispensáveis à 

propositura da demanda (especificamente: documento que comprove a 

legitimidade ativa da autora para pleitear o eventual ressarcimento de 

valores – comprovante de pagamento, transferência e/ou prova mínima do 

vínculo entre as partes –, o comprovante de endereço no qual a parte 

autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo 

venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora) (art.320, CPC); b) adequando a pretensão, eis que 

o item ‘c’ de (fl.07 – correspondência ID 10168976, fl.05) é incompatível 

com o pleito autoral de “Liquidação de Sentença”. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 24 de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008765-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. A. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

SUELY INGRID DE SA MATHEUS OAB - 039.096.511-19 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1008765-58/2017 Ação: Cobrança Autor: J. G. D. S. A. N. Réu: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. 

JOÃO GABRIEL DE SÁ ARAÚJO NETO, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSCÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, acostando aos autos o documento indispensável à 

propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço no 

qual a parte autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que 

o mesmo venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo 

titular da unidade consumidora de Id.10486125); bem como, documentos 

comprobatórios (certidão de nascimento ou afins) da legitimidade da 

representante legal do menor, em observação ao disposto no artigo 320 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes do 

artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 30 de 

novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008810-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR MOREL DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº. 

1008810-62/2017 Ação: Cobrança Autor: Anair Morel Da Rosa. Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. 

ANAIR MOREL DA ROSA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, pleiteando assistência 

judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

via seu bastante procurador, para no prazo de (15) quinze dias emende a 

inicial, carreando documentos que comprovem a união da requerida com o 

“de cujus”, cumprindo integralmente o disposto nos artigos 319 e 320, do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do CPC. Transcorrido o prazo consignado, o 

que deverá ser certificado, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 30 de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009105-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DOS SANTOS VACARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA DA SILVA TORRES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1009105-02/2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Dione 

dos Santos Vacaro. Executada: Elza da Silva Torres. Vistos, etc. DIONE 

DOS SANTOS VACARO, com qualificação nos autos, ingressara neste 
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juízo com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor de ELZA DA SILVA TORRES, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte exequente, através de seu bastante procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos cálculo atualizado do 

débito justificando o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 04 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009390-92.2017.8.11.0003

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:

GERSON ABREU SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1009390-92/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi 

Sul MT. Réu: Gerson Abreu Silva. Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de GERSON 

ABREU SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca 

e apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos documentos comprobatórios da mora da 

ré, uma vez que o documento de (Id.10696713) não se presta para tanto, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Ademais, determino que a 

Escrivania proceda com a retificação do enquadramento da ação, 

conforme requerido em petitório de (id.10792382). Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 06 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009387-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GOMES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1009387-40/2017 Ação: Cobrança Autor: Juarez Gomes Rodrigues. Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. 

JUAREZ GOMES RODRIGUES, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSCÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, acostando aos autos o documento indispensável à 

propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço no 

qual a parte autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que 

o mesmo venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo 

titular da unidade consumidora de Id.10694893), em observação ao 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 04 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1007966-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCOS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1007966-15/2017 

Ação: Produção Antecipada de Prova Autor: Francisco Marcos de Matos. 

Réus: Ympactus Comercial Ltda – ME (Telexfree) e Outro. Vistos, etc. 

FRANCISCO MARCOS DE MATOS, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Produção Antecipada de Prova” em 

desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA – ME (TELEXFREE), pessoa 

jurídica de direito privado e, CARLOS ROBERTO COSTA, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o pedido de produção 

antecipada de provas constante na inicial é absolutamente incoerente, eis 

que a produção de provas é etapa anterior ao julgamento do feito, bem 

como, alega a parte autora que houvera o trânsito em julgado da demanda 

nº0800224-44.2013.8.01.0001 à (fl.03 – correspondência ID 10250303, 

fl.02); que, a parte autora alega que pretende promover liquidação de 

sentença (procedimento este estipulado no Código de Processo Civil no 

Capítulo XIV), hei por bem determinar que se intime a parte autora, através 

de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, 

adeque a pretensão, nos termos do artigo 319, III e IV, Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de dezembro de 2017. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009844-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELANA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1009844-72/2017 Ação: Cobrança Autora: Elana Franco. Ré: Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. ELANA 

FRANCO, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, acostando aos autos 

cópia do laudo pericial comprobatório da lesão alegada, eis que os 

documentos juntados em (Id. 10931355 e Id.10931354) não se prestam 

para tanto, bem como, carreando o documento indispensável à propositura 

da demanda (especificamente o comprovante de endereço atual, no qual a 

autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo 

venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora de Id.10931245), e, ainda, cópia do boletim de 

ocorrência correspondente ao fato alegado nos autos, em observação ao 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 11 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009690-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PIRES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (RÉU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 193 de 305



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009690-54/2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

Autor: Daniel Pires Correa. Ré: Caixa Consórcios S/A. Vistos, etc. DANIEL 

PIRES CORREA, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica” em 

desfavor de CAIXA CONSÓRCIOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Inicialmente, é sabida a existência de ação busca e apreensão 

junto à 2ª Vara Cível desta Comarca, observando-se mesmas partes e 

mesmo objeto – qual seja o contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária –, sendo ele o de nº1001388-36.2017.8.11.0003, 

distribuído em 08.03.2017. Pois bem, segundo prescreve os artigos 58 e 

59 do Código de Processo Civil, correndo em separado ações conexas 

perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se 

prevento aquele para o qual fora distribuído primeiramente um dos feitos. 

De forma que, torna-se prevento o juízo ao qual fora distribuído 

primeiramente as ações conexas, sendo este o juízo da 2a Vara Cível 

desta Comarca (art.57, CPC). Eis a jurisprudência: “E AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DISTRIBUIÇÃO 

POSTERIOR DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS - EXISTÊNCIA DE CONEXÃO - MANUTENÇÃO DA LIMINAR 

DE BUSCA E APREENSÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROCEDENTE - 

Demonstrada a distribuição de ação revisional, aplica-se o instituto da 

conexão entre esta e a ação de busca e apreensão, evitando-se decisões 

antagônicas - Artigos 103 e 105, do Código de Processo Civil. Deve ser 

cancelada a liminar de busca e apreensão deferida e manter o bem na 

posse do agravante, porque inexiste mora configurada, uma vez que está 

em discussão a nulidade de cláusulas abusivas. VV.: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

CONEXÃO. SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A 

mera propositura da ação revisional, sob a alegação da prática da 

cobrança de encargos excessivos, não tem o efeito de suspender a ação 

de busca e apreensão já ajuizada quando comprovada a mora do 

devedor.” (TJ-MG - AI: 10707130172505001 MG, Relator: Newton Teixeira 

Carvalho, Data de Julgamento: 23/01/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2014) Assim sendo, dou-me por 

incompetente para dirimir a presente questão, declinando da competência 

para o Juízo da 2a Vara Cível, desta comarca, em razão da conexão e 

p revenção  com o  P rocesso  Jud i c i a l  E le t rôn i co  de 

nº1001388-36.2017.8.11.0003. Após procedidas as baixas e anotações 

devidas, remetam-se os autos à distribuição para os fins de direito. 

Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010075-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1010075-02/2017 Ação: Cobrança Autor: Hélio De Almeida Dos Santos 

Junior. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Vistos, etc. HÉLIO DE ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSCÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, acostando aos autos o documento indispensável à 

propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço no 

qual a parte autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que 

o mesmo venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo 

titular da unidade consumidora de Id.11055059), em observação ao 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 12 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009913-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VHM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009913-07/2017 Ação: Embargos à Execução Embargante: Companhia 

de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER. Embargada: VHM 

Construções e Empreendimentos Ltda. Vistos, etc. COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressou neste juízo com os presentes “Embargos à 

Execução” em desfavor de VHM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de intimação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte embargante, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (dez) dias 

emendar a inicial, sob pena de extinção do feito nos moldes d dos artigos 

321 e 485, inciso I, do CPC: a) cumprindo integral e corretamente os 

termos do §1º do art. 914 do Código de Processo Civil (trazendo as cópias 

indispensáveis da execução), nos termos do artigo 319, VI, e, 320 do CPC; 

b) carreando aos autos comprovante de recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, nos termos dos artigos 82, 290 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil; c) juntando aos autos cópia da exordial, eis que a 

constante nos autos (fls.02/04 – correspondência ID 10962529, fls.01/03), 

é ilegível (cortada do lado direito, impossibilitando a compreensão do 

texto), nos termos do arts. 319, I, II, III, IV e 320, CPC. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de dezembro de 2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010143-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando OAB - PR35818 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERNESTO AUGUSTIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010143-49/2017 Ação: Cumprimento de Sentença Exequente: 

Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - Coocentral. Executado: Carlos 

Ernesto Augustin. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que 

o presente feito, a requerimento da parte exequente, fora distribuído por 

dependência ao de nº9625-62.2006.811.0003, Código – 381384, processo 

físico (Cumprimento de Sentença – em trâmite na Segunda Vara Cível). 

Dispõe o artigo 286, I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 286. 

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - 

quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada” Desta feita, intime-se a parte exequente para, no prazo de (15) 

quinze dias, adotar as medidas cabíveis para a regular distribuição do 

presente cumprimento de sentença devendo os mesmos serem 

materializados, bem como, distribuídos via Cartório Distribuidor, mediante 

as cautelas de estilo. Por fim, declaro extinto sem resolução do mérito o 

presente Cumprimento de Sentença (PJe) e o faço com fulcro no artigo 

485, I, do Código de Processo Civil, bem como, atentando para o princípio 

da economia processual, eis que eleita via inadequada para sua 

interposição. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 18 de dezembro de 2017. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010196-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO)

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVERA (REQUERIDO)

C M OBRAS E PROJETOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010196-30/2017 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Mauro Sergio Felipe. 

Réus: Wilton Oliveira e Outra. Vistos, etc. MAURO SERGIO FELIPE, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Revisional de Contrato” em desfavor de WILTON OLIVEIRA, com 

qualificação nos autos e, C M OBRAS E PROJETOS LTDA – ME, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela e urgência, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, retifique o valor da causa, eis que totalmente discrepante com o valor 

atribuído ao objeto do contrato, qual seja, a importância de R$140.000,00 

(cento e quarenta mil reais), conforme documentos de (fl.24 – 

correspondência ID 11130380, fl.01) nos moldes determinados pelo artigo 

319, V, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 15 de dezembro de 2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010292-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PARISE & PARISE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010292-45/2017 Ação: Embargos de Retenção Embargante: Parise & 

Parise Ltda. Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Vistos, etc. PARISE & 

PARISE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Embargos de Retenção” em desfavor COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio 

o pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Considerando que a parte embargante distribuíra o presente 

f e i t o  p o r  d e p e n d ê n c i a  à  R e i n t e g r a ç ã o  d e  P o s s e 

nº1003197-64.2017.8.11.0003, na qual em sede de Agravo de Instrumento 

fora deferida a liminar, conforme (fls.284/295 – correspondência ID 

11109143) daqueles autos. Considerando que a embargante alega que 

pleiteia a retenção das benfeitorias realizadas no imóvel matrícula 

nº82.394, do RGI de Rondonópolis-MT, nos termos do item ‘1’ de (fl.03 – 

correspondência ID 11165749) destes autos. Intime-se a parte 

embargante, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) manifestando-se acerca de eventual ausência de 

interesse de agir, eis que a retenção na forma fundamentada nos 

presentes autos é matéria atinente a Embargos à Execução (art.917, IV, 

CPC) e não atende aos requisitos de defesa em sede de Reintegração de 

Posse; b) comprovando o recolhimento das custas e taxas processuais 

nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do 

art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 15 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009969-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEON LEMES DO PRADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009969-40/2017 Ação: Usucapião Extraordinário Autor: Thiago de 

Oliveira Gomes. Réu: Adeon Lemes do Prado. Vistos, etc. THIAGO DE 

OLIVEIRA GOMES, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo 

com a presente “Ação de Usucapião” em desfavor de ADEON LEMES DO 

PRADO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. Compulsando detidamente os 

autos verifica-se que ausentes documentos indispensáveis à propositura 

da demanda. D E C I D O: Intime-se, através de seu bastante procurador, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, do Código 

de Processo Civil, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial: a) 

qualificando o réu de forma correta e integral, eis que da matrícula 

carreada aos autos às (fls.21/22 – correspondência ID 11002750, 

fls.01/02) o imóvel usucapiendo não pertence ao réu ora indicado (art.319, 

II, CPC); b) matrículas dos imóveis dos confinantes (art.320, CPC). c) 

certidões negativas dos distribuidores da Comarca da situação do imóvel e 

do domicílio da requerente (art.216-A, Lei nº 6.015/73); d) justo título ou 

quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a 

natureza e o tempo da posse, tais como pagamento dos impostos e taxas 

que incidirem sobre o imóvel (em nome da autora e não de terceiro como 

os acostados aos autos) (art.216-A, Lei nº 6.015/73); e) ata notarial pelo 

tabelião, da qual depreenda-se o tempo da posse, antecessores e 

circunstâncias do imóvel (art.216-A, I, Lei nº 6.015/73). Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 18 de dezembro de 2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010122-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOM RETIRO (REQUERIDO)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010122-73/2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autora: Rodroagro Transportes Ltda. Ré: Tokio Marine Seguradora S/A. 

Vistos, etc. RODROAGRO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais” em desfavor TOKIO MARINE SEGURADORA 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 18 de dezembro de 

2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010203-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010203-22/2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Cleiton 

Martins dos Santos. Ré: Gol Linhas Aéreas S/A. Vistos, etc. CLEITON 

MARTINS DOS SANTOS, com qualificação nos autos, ingressara neste 
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juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em 

desfavor GOL LINHAS AÉREAS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o de (fl.13 – correspondência ID 

11133884) mostra-se insuficiente para a cognição do juízo, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 

18 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010020-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES CASEIRO (AUTOR)

JAIRO RODRIGUES CASEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010020-51.2017.8.11.00003 Ação: Alvará Judicial Autor: Jair 

Rodrigues Caseiro e Jairo Rodrigues Caseiro. Vistos, etc. Da análise 

detida dos autos, verifica-se que o feito se trata de “Ação de Alvará 

Judicial”. In casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei 

Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as 

Varas de Família e Sucessões têm competência para processar e julgar 

os feitos envolvendo as matérias de família e sucessões, bem como as 

ações de jurisdição voluntária (destaquei). Assim, verifica-se a 

incompetência deste Juízo para processar o presente feito, pelo que 

determino a remessa destes autos uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões desta Comarca, mediante as cautelas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009987-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009987-61/2017 Ação: Concessão de Auxílio Doença Autor: Luiz Paulo 

dos Santos. Réu: INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social. Vistos, 

etc. LUIZ PAULO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, ingressaram 

neste juízo com a presente “Ação de Concessão de Auxílio Acidente” em 

desfavor de INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

pessoa jurídica de direito público interno, sobreveio o pleito assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, 

do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência 

para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam 

elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por 

incompetente para dirimir a presente questão, declinando da competência. 

Após, procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição 

para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 15 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002697-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGINO OLIVEIRA ALVES (RÉU)

CEMILIANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca 

das Certidões do Sr. Oficial de Justiça de ID nº 11841362 e 11841110, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010536-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

APARECIDA SALES SILVA OAB - 559.390.401-44 (REPRESENTANTE)

E. S. D. A. (REPRESENTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001406-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA CRISTINA PRETEL BERNARDELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMIAS FRANCISCO PINHEIRO (EXECUTADO)

LUCIANE ALVES - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA, para manifestar acerca das 

informações de ID 11794710, 11794701, 11794698 e 117944684, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004086-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MPM TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº 

DO PROCESSO: 1004086-15.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

38.342,08 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) Advogados do(a) 

AUTOR: BRUNO GARCIA PERES - MT0014280A-B, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - MT0011858S, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

MT0012093A-B OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003870-54.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ARNO PAUSE & CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº 

DO PROCESSO: 1004086-15.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

38.342,08 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) Advogados do(a) 

AUTOR: BRUNO GARCIA PERES - MT0014280A-B, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - MT0011858S, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

MT0012093A-B OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009353-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ADOLFO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDSON MOACIR ORLATO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERICO GUNDIM DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

P R A Z O :  3 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1009353-65.2017.8.11.0003 Valor causa: R$ 124.136,96 Tipo: Cível 

Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: ADIR ADOLFO DE SOUZA RÉU: MARIA 

AMELIA BORGES LEAL DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) Citadas (s): 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, sem 

qualificação nos autos. Data de Distribuição da Ação: 13/11/2017 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, na forma do artigo 246, § 3.º e 259, I, NCPC), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: 

Cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinário em que a autora alega que 

desde o dia 03 de novembro de 1983, a Requerente, se acha em posse do 

terreno nº 19, da quadra nº 112, do loteamento denominado “PARQUE 

SAGRADA FAMILIA”, na zona urbana desta Cidade, com área de 

420,00m², sob a matrícula de nº 17.634, do Primeiro Tabelionato de 

Registro de Imóveis, da Comarca de Rondonópolis. Inscrição na Prefeitura 

sob o nº 441392. Quando seu ex-esposo adquiriu o imóvel através de um 

Contrato Particular de Transferência de Cessão de Direitos de 

Compromisso de Compra e Venda de Imóvel em caráter irrevogável e 

irretratável (contrato anexo). Deveria escriturar em seu nome. Não o fez. 

Cabe salientar ainda Excelência que a Requerente se separou de fato do 

marido em meados de 1990, quando este a abandonou, sendo o imóvel 

exclusivo seu, com a obrigação do ex-marido ajudá-la em aliená-lo para 

esta, conforme procurações da Requerida para o mesmo. Por inércia 

deste, não se regularizou o documento do imóvel e em 2010 vieram a se 

divorciar, porém, não se mencionou a obrigatoriedade daquele em resolver 

o problema da documentação do imóvel. Não obstante o divórcio, a posse 

sobre o terreno é exclusivo da Requerente, inclusive com pagamento de 

todas as obrigações fiscais para com o Município, bem como a posse 

mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos. Assim, o imóvel a 

usucapir tem os seguintes limites e confrontações, atualizadas conforme 

Mapa Municipal, BCI – Boletim de Cadastro Imobiliário e Certidão de 

Matrícula atualizada, com área total de 420,00m², sendo uma casa 

construída pela Requerente com área de 55,48m², conforme documentos 

anexos, 2017. O imóvel usucapiendo encontra-se sob a posse mansa, 

pacífica e ininterrupta da Requerente, sem qualquer oposição, sendo 

exclusiva desta desde o ano de 1983, posse reconhecida publicamente e 

respeitada pelos vizinhos, confinantes / confrontantes. A requerente não 

possui imóvel algum, rural ou urbano, e quer se beneficiar do que lhe 

faculta a Lei 6.969/81. Por estar presentes o requisito que permitem a 

Ação de Usucapião, vem à suplicante requerer que lhe seja concedida o 

domínio do imóvel, visto que essa é a medida mais justa a ser declarada. 

Dá-se à causa o valor de R$ 124.136,96 (cento e vinte e quatro mil cento e 

trinta e seis reais e noventa e seis centavos). ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Carlos de Freitas, 

digitei. RONDONÓPOLIS, 28 de fevereiro de 2018 JOSE CARLOS DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., impulsiono estes autos, a fim de 

intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 11901471/11901477, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004513-12.2017.8.11.0003

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:

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (RÉU)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010140-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006758-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009431-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILENI OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001588-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS OAB - SP127104 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA id 

10847427, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002030-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILSON GOMES DE ALMEIDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA id 

11715641, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003045-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARONITA FRANCISCA DA SILVA (RÉU)

MANOEL PEREIRA LEITE (RÉU)

VIDRACARIA CASTALDELLI LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DAS CERTIDÕES DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, ID. 

11644774 E ID. 11734277, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002545-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA XAVIER ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON FERREIRA MESQUITA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA id 

11870186, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008609-70.2017.8.11.0003

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:

VALE SUL ENERGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11976580

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003149-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOFF (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA id 

10776990, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001750-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA id. 

11363875, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002970-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANIR PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (RÉU)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (RÉU)

DUBLOES INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON PEREIRA DOS SANTOS OAB - SP266711 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11976880

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007228-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR ALBERTO DE MATOS SALOMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALY GOMES PIRES ROCHA OAB - MT22910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001233-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001233-96.2018.8.11.0003. Vistos etc. O STF tem exigido a 

comprovação do pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT, como condição para o ingresso com o pedido judicial (Recurso 

Extraordinário nº 839.353/MA). Assim, intime o autor para completar a 

inicial instruindo-a com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, qual seja, cópia do pedido administrativo formulado perante a 

seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 320 e 

330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001144-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001144-73.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor para 

proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001182-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELSO JOSE DE SOUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OVÍDIO DIAS MOREIRA (RÉU)

IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001182-85.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

no prazo de 15 (quinze) dias: I - Comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando comprovante de rendimento e/ou a última declaração de Imposto 

de Renda, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. II - Emendar a inicial, instruindo-a com cópia 

atualizada das matrículas dos imóveis lindeiros para comprovação da 

titularidade dos confinantes, bem como cópia do memorial descritivo do 

imóvel usucapiendo. III – Apresentar a outorga uxória de seu cônjuge, vez 

que declina em sua qualificação como sendo casado, nos termos do artigo 

73, do CPC. IV - Cadastrar os confinantes no Sistema PJE, vez que 

compete a parte autora tal cadastramento. Após, volte-me conclusos. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003756-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. P. P. (AUTOR)

SORAYA PORTELA GOMES PAIM (AUTOR)

BALTAZAR COELHO PAIM (AUTOR)

F. G. P. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº11977222

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003832-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARA KANDIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI DEMBISKI OAB - PR83173 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZIS TATIANA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA id 

11761146, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003537-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO DE CASTRO FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FAZZINI SOLANI (RÉU)

ELIETE APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOLANI (RÉU)

Outros Interessados:

ANDREA MORAES FREIRE VASCONCELOS (TERCEIRO INTERESSADO)

LAZARO PAIVA DE VASCONCELOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nº11977531 e 11977539 bem como da certidão do oficial de justiça ID n. 

118116195

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003887-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL IGNACIO CARNEIRO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA id. 

11237859, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000920-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Código Processo nº 1000920-09.2016.8.11.0003 Vistos etc. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da existência de vícios que maculam o negócio jurídico. 

Defiro a produção da prova pericial grafotécnica pleiteada pela requerida. 

Nomeio perito do Juízo Luiz Antônio Silvio Pereira, com endereço nesta 

cidade, na Rua da Paz, nº. 277, Bairro Jardim Brasília (Fone: (66) 

3421-6631 / 99611-7391), para atuar como perito do Juízo. Intime-o para 

apresentação de proposta de honorários, currículo, com comprovação da 

especialização e contato profissional, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da sua intimação (art. 465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a 

proposta de honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime as partes, por meio de seus 

procuradores constituídos, para indicarem assistentes técnicos, 

apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pela requerida, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC/15, 

bem como para designação de data da perícia. A audiência de instrução 

será oportunamente designada, após a realização do trabalho técnico, se 

porventura necessária. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007551-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007551-32.2017.8.11.0003 Vistos etc. 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, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000154-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000154-19.2017.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requeridos Banco Bradesco S.A. e BF Promotora de Vendas Ltda, foram 

devidamente citados e não ofereceram defesa, conforme consta na 

certidão no Id. 11617475. Assim, decreto a revelia dos requeridos sendo 

que o prazo processual para esta correrá em cartório da data da 

publicação dos atos decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, 

do CPC. Intime o autor, para querendo, impugnar a contestação e 

documentos no Id. 10727481, no prazo legal. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002362-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002362-73.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa do patrono constituído para efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, para posterior cumprimento do mandado de 

busca e apreensão do veículo e citação do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001623-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001623-03.2017.8.11.0003 Vistos etc. 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 
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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, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004316-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001584-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001584-06.2017.8.11.0003 Vistos etc. 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, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001579-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001579-81.2017.8.11.0003 Vistos etc. 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, 
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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, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001140-70.2017.8.11.0003

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:

ARTHUR ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001140-70.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que o executado foi devidamente citado, e não efetuou o 

pagamento do débito, tampouco ofereceu embargos à execução, intime o 

credor na pessoa do patrono constituído para promover o andamento do 

feito indicando bens passíveis de penhora e juntando o demonstrativo 

atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002308-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVEN RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002308-10.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que o executado foi devidamente citado, e não efetuou o 

pagamento do débito, tampouco ofereceu embargos à execução, intime o 

credor na pessoa do patrono constituído para promover o andamento do 

feito indicando bens passíveis de penhora e juntando o demonstrativo 

atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007007-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007007-44.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente 

constituído nos autos, via DJE, para promover o andamento do feito, 

cumprindo integralmente a decisão constante no Id. 10018397, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do artigo 

485, do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005102-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ALVES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005102.04.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente 

constituído nos autos, via DJE, para promover o andamento do feito, 

cumprindo integralmente a decisão constante no Id. 9219756, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do artigo 485, 

do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003870-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRODROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003870-88.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

credor para manifestar sobre a certidão constante no Id. 11680138, bem 

como para promover o andamento do feito, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005427-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTYANO MAYCO MACARIO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005427-13.2016.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, observa-se na certidão constante no Id. 11680471, de que a 

requerida foi citada, no entanto deixou transcorrer o prazo sem o 

pagamento do débito ou interposição de embargos monitórios. Dessa 

forma, intime o autor para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002720-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:

ANDREA MORAIS ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002720-38.2017.8.11.0003 Vistos etc. A requerida 

comparece aos autos e requer a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que a demandada traga aos autos 

cópia de suas três últimas declarações do imposto de renda, comprovante 
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de rendimento e/ou CTPS, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007449-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS WITTE (AUTOR)

GELSON BENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007449-10.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. No entanto, observa-se dos documentos constantes no Id. 

11149140, (declaração do imposto de renda), no qual é possível verificar 

que o embargante possui renda capaz e suficiente a suportar o 

pagamento das despesas. Assim, considerando que a Assistência 

Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de condições 

financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não comprovada 

a hipossuficiência. Intime o autor para recolher as custas e despesas de 

ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 290 do 

CPC. Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos. Intime. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005371-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON MACHADO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA BAVARESCO OAB - MT19957/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005371-43.2017.8.11.0003 Vistos etc. A exequente 

ingressou com a presente liquidação de sentença, com base no título 

oriundo da Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. 

Melhor analisando os autos, vê-se que a sentença exequenda foi 

proferida na forma genérica em relação aos “divulgadores” da chamada 

rede “Telexfree”, não havendo reconhecimento de vínculo individual com 

cada credor. Observa-se que naquela r. sentença não há qualquer 

documento/manifestação que reconheça o crédito em favor da exequente, 

e o presente feito foi instruído, apenas, com cópia dos boletos e da 

sentença proferida na ACP. Para que haja a liquidação de sentença, seja 

nos termos dos artigos 510, 511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a 

existência de uma sentença condenatória para pagamento de uma quantia 

liquida ou ilíquida, o que não ocorre no presente caso, pois, apesar da 

decisão proferida na ACP tenha cunho genérico e coletivo, não dispõe 

expressamente o direito de cada credor, que somente poderá ser obtido 

mediante a propositura de uma ação declaratória de vínculo entre as 

partes. Assim, para evitar a chamada “decisão surpresa”, vedada no 

artigo 10, do CPC, a exequente deverá comprovar que a sentença 

proferida na Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

dispõe expressamente acerca do crédito que pretende obter e, em sendo 

inexistente, adeque o pedido da exordial nos termos do procedimento 

comum para obtenção do reconhecimento de vínculo havido entre as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004847-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEI DUTRA DAMACENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004847-46.2017.8.11.0003 Vistos etc. A exequente 

ingressou com a presente liquidação de sentença, com base no título 

oriundo da Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. 

Melhor analisando os autos, vê-se que a sentença exequenda foi 

proferida na forma genérica em relação aos “divulgadores” da chamada 

rede “Telexfree”, não havendo reconhecimento de vínculo individual com 

cada credor. Observa-se que naquela r. sentença não há qualquer 

documento/manifestação que reconheça o crédito em favor da exequente, 

e o presente feito foi instruído, apenas, com cópia dos boletos e da 

sentença proferida na ACP. Para que haja a liquidação de sentença, seja 

nos termos dos artigos 510, 511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a 

existência de uma sentença condenatória para pagamento de uma quantia 

liquida ou ilíquida, o que não ocorre no presente caso, pois, apesar da 

decisão proferida na ACP tenha cunho genérico e coletivo, não dispõe 

expressamente o direito de cada credor, que somente poderá ser obtido 

mediante a propositura de uma ação declaratória de vínculo entre as 

partes. Assim, para evitar a chamada “decisão surpresa”, vedada no 

artigo 10, do CPC, a exequente deverá comprovar que a sentença 

proferida na Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

dispõe expressamente acerca do crédito que pretende obter e, em sendo 

inexistente, adeque o pedido da exordial nos termos do procedimento 

comum para obtenção do reconhecimento de vínculo havido entre as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. O requerente 

informa ter a profissão de mototaxista e pleiteia os benefícios da Justiça 

Gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do seu sustento. Entretanto, não traz aos autos 

documento que comprove a alegada hipossuficiência. Assim, intime-o para 

comprovar que preenche os pressupostos legais para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, juntando comprovante de rendimento e/ou a 

última declaração de Imposto de Renda, no mesmo prazo alhures 

concedido, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005376-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA BENKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005376-65.2017.8.11.0003 Vistos etc. A exequente 

ingressou com a presente liquidação de sentença, com base no título 

oriundo da Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. 

Melhor analisando os autos, vê-se que a sentença exequenda foi 

proferida na forma genérica em relação aos “divulgadores” da chamada 

rede “Telexfree”, não havendo reconhecimento de vínculo individual com 

cada credor. Observa-se que naquela r. sentença não há qualquer 

documento/manifestação que reconheça o crédito em favor da exequente, 

e o presente feito foi instruído, apenas, com cópia dos boletos e da 

sentença proferida na ACP. Para que haja a liquidação de sentença, seja 

nos termos dos artigos 510, 511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a 

existência de uma sentença condenatória para pagamento de uma quantia 

liquida ou ilíquida, o que não ocorre no presente caso, pois, apesar da 

decisão proferida na ACP tenha cunho genérico e coletivo, não dispõe 

expressamente o direito de cada credor, que somente poderá ser obtido 

mediante a propositura de uma ação declaratória de vínculo entre as 

partes. Assim, para evitar a chamada “decisão surpresa”, vedada no 

artigo 10, do CPC, a exequente deverá comprovar que a sentença 
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proferida na Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

dispõe expressamente acerca do crédito que pretende obter e, em sendo 

inexistente, adeque o pedido da exordial nos termos do procedimento 

comum para obtenção do reconhecimento de vínculo havido entre as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. A requerente 

pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, alegando não ter condições de 

pagar as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. 

Entretanto, não traz aos autos documento que comprove a alegada 

hipossuficiência. Assim, intime-a para comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando comprovante de rendimento e/ou a última declaração de Imposto 

de Renda, no mesmo prazo alhures concedido, nos termos do artigo 99, 

§2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007993-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA OAB - MG104965 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORILDO CARLINI (RÉU)

LENIR MARIA CARLINI (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007993-95.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005760-62.2016.8.11.0003

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:

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005760-62.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

credor na pessoa do patrono constituído para promover o andamento do 

feito, indicando o endereço para citação do executado, bem como 

trazendo aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001139-85.2017.8.11.0003

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:

OTAVIO DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001139-85.2017.8.11.0003 Vistos etc. Ante a 

manifestação do Sr. Oficial de Justiça constante no Id. 10346938, intime o 

credor para efetuar o complemento do pagamento da diligência, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido 

no Id. 10729436. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000210-52.2017.8.11.0003

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:

EDUARDO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000210-52.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido no Id. 10807646, para busca do atual endereço do requerido (CPF 

nº. 983.900.401-82), com a utilização do sistema InfoJud. Vindo aos autos 

a informação, dê-se vista ao requerente para manifestação. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003660-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT0010254S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003660-03.2017.8.11.0003 Vistos etc. 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, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003095-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CANDIDO COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003095-73.2016.8.11.0003 Vistos etc. 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, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005767-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (RÉU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

LUCIMAR STANZIOLA OAB - PR51065 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 10005767-54.2016.8.11.0003 Vistos etc. 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, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004014-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ASTRANA CAFARATE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004014-28.2017.8.11.0003 Vistos etc. 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 
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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, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005415-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIA JULIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT19335/O 

(ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005415-96.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Intime a 

autora, na pessoa do advogado constituído nos autos, para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o CEP do seu endereço, 

cumprindo, assim, a Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. II – Ademais, determino que o requerente 

comprove a validade da carteira de pescadora profissional, mesmo prazo 

alhures concedido, sob pena de indeferimento do pedido. III – Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005601-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005601-85.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente 

constituído nos autos, via DJE, cumprindo a decisão constante no Id. 

9610741, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do § 1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004200-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004200-85.2016.8.11.0003 Vistos etc. 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, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002386-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PATRIOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZANDONADI (REQUERIDO)

VANDERLEI JOSE CIONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266/O (ADVOGADO)

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002386-04.2017.8.11.0003 Vistos etc. 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 
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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, 28 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008471-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008471-06.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

uma vez mais para instruir a inicial com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, qual seja, cópia do pedido administrativo formulado 

perante a seguradora, inclusive com os documentos que o instruíram, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, por 

ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 320 e 330, III, do 

CPC. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008398-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008389-34.2017.8.11.0003 Vistos etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,, já qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de SANDRA BEATRIZ 

BUDNY DA SILVA, também qualificada no processo, visando a busca e 

apreensão do bem descrito na exordial. No decorrer do processo, o 

requerente pleiteia pela desistência da ação e sua consequente extinção 

(Id. 10601351), vez que a empresa ré regularizou os débitos. A 

demandada não foi citada. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se dos autos, que a citação 

do demandado não foi realizada. Assim, é possível ao autor desistir do 

pedido, sem prévia anuência da parte ex adversa, eis que não citado para 

integrar a lide. Ex positis, deixo de resolver o mérito da demanda, e 

homologo o pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Sem verba honorária vez que o demandada não foi 

citada e não constituiu advogado nos autos. Deixo de determinar a baixa 

junto ao Sistema Renajud, vez que não houve determinação para esse fim. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008748-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERSA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 

(REQUERENTE)

SABRINY MAGGI PISSOLLO DE FREITAS (REQUERENTE)

ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYI DOS SANTOS (REQUERIDO)

LAURA MYTIKO YOSHIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008748-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. ERSA 

PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE RODUÇÃO DE PROVA 

ANTECIPADA DE PROVAS em face de LAURA MITIKO YOSHIDA DOS 

SANTOS,, também qualificada no processo. Após a distribuição da ação, a 

empresa autora pleiteia pela desistência da ação, requerendo sua 

extinção (Id. 10618787). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, tendo em vista que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pela requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Condeno a empresa 

autora ao pagamento de custas processuais. Deixo de condená-lo ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em face da angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 28 

de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009121-53.2017.8.11.0003

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:

FRANCISCO CARLOS DA QUANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009121-53.2017.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, observa-se que a inicial constante no Id. 10631777, trata-se de 

Ação de Execução, e o pedido de desistência formulado pelo requerente 

no Id. 1121411, embora esteja com o nome do requerido, está endereçado 

para outro juízo, se referindo a uma ação de busca e apreensão. Dessa 

forma, intime o autor para se manifestar, informando se realmente trata-se 

de pedido de desistência ou não deste processo, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009027-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CIDALIA ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO)

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009027-08.2017.8.11.0003 Vistos etc. Postergo a 

apreciação do pedido de tutela antecipada, para após o decurso do prazo 

de contestação. De outro turno, tendo em vista que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 
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aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará 

na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001708-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001708-86.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido formulado pelo requerente no Id. 10257274. Expeça Carta 

Precatória para a Comarca de Novo Progresso/PA, com prazo de 20 

(vinte) dias, para realização da citação da requerida, observando o 

endereço informado no Id. 10257274. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004340-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DOS SANTOS ESTEVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS Terceira Vara Cível MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO E CITAÇÃO setor 02 DADOS DO PROCESSO: NÚMERO DO 

PROCESSO: 1004340-22.2016.8.11.0003 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO 

(181)[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA] REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLODOALDO 

DOS SANTOS ESTEVES PESSOA(S) A SER(EM) CITADA(S): Nome: 

CLODOALDO DOS SANTOS ESTEVES Endereço: RUA TAPAJOS, SN - 

CASA 365 - PARQUE RESIDENCIAL CIDADE ALTA – RONDONOPOLIS 

PROCEDER A BUSCA, APREENSÃO E DEPÓSITO DO BEM abaixo descrito, 

onde quer que o encontre, ocasião em que o devedor deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos, devendo os Oficiais de Justiça que 

proceder a vistoria do veículo no ato de entrega, lavrando-se o laudo, no 

qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor, na 

sequência, A CITAÇÃO DA PARTE RÉ, de conformidade com o despacho 

ao final transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para em cinco (05) dias, 

requerer a purgação da mora, se lhe aprouver, ou contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso queira para reaver o bem apreendido, o 

requerido deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida, 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Foi deferido os benefícios do art. 212, § 2º, do 

CPC, se necessário. Descrição Bem(ns) a ser(em) apreendidos: MARCA: 

VOLKSWAGEN TIPO: Veiculos MODELO: GOL 1.0 CHASSI: 

9BWAA05U19T167949 COR: PRATA ANO: 2008/2009 PLACA: NJM9228 

RENAVAN: 115825380 Depositário Designado: CREDOR MEDIANTE TERMO 

DE DEPÓSITO Valor do débito para pagamento: R$ 8.610,74 DECISÃO: EM 

ANEXO ADVERTÊNCIAS: 1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, efetuar o pagamento 

da integralidade do débito pendente, de acordo com os valores 

apresentados na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será 

restituído livre do ônus. 2. Não sendo efetuado o pagamento, no prazo 

indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do 

bem no patrimônio da requerente. 3. PRAZO: O prazo para CONTESTAR a 

ação é de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. 4. A 

requerida poderá contestar a ação, ainda que tenha efetuado o 

pagamento, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. 5. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela 

parte requerida, como verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. 

Não sendo encontrado o bem, ou não estando este na posse da 

requerida, poderá a presente demanda ser convertida, a pedido da 

requerente, em ação de depósito (art. 4o do Decreto-Lei nº 911/69).7. O 

mandado será cumprido por dois oficiais de justiça, um dos quais o lerá ao 

morador, intimando-o a abrir as portas. Não atendidos, os oficiais de 

justiça arrombarão as portas externas, bem como as internas e quaisquer 

móveis onde presumam que esteja oculta a pessoa ou a coisa procurada. 

Os oficiais de justiça far-se-ão acompanhar de duas testemunhas. 

Tratando-se de direito autoral ou direito conexo do artista, intérprete ou 

executante, produtores de fonogramas e organismos de radiodifusão, o 

juiz designará, para acompanharem os oficiais de justiça, dois peritos aos 

quais incumbirá confirmar a ocorrência da violação antes de ser efetivada 

a apreensão. (art. 842,CPC). 8. Finda a diligência, lavrarão os oficiais de 

justiça auto circunstanciado, assinando-o com as testemunhas (art. 843, 

CPC). Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. Luciana Martins da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ OBSERVAÇÃO: 1) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. Endereço do Fórum: Rua Rio Branco Nº 2299, 

Bairro: Guanabara, Cidade: Rondonópolis-MT, CEP: 78.710-100, 

Telefone(s): (66) 3410-6100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001016-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEIJAMIM BEZERRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001016-53.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para que o requerido cancele 

qualquer tipo de desconto consignado em seu benefício. O artigo 300 do 

CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que o demandante não 

demonstrou a ocorrência dos requisitos autorizadores para a concessão 

da tutela, vez que, conforme consta do espelho da proposta de adesão 

com autorização de débito, consta a contratação de cartão de crédito por 

prazo indeterminado, bem como a contratação de cartão de crédito 
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consignado. Ademais, a cláusula “8” do mencionado contrato, dispõe que 

havendo opção do cartão de crédito consignado o contratante “concorda 

e autoriza a reserva de margem consignado (RMC) junto a seu 

empregador, nos limites da legislação vigente”. Portanto, neste momento 

processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a 

necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório para 

averiguar acerca das condições dos termos contratados. Ex positis, na 

ausência de provas quanto aos requisitos necessários, indefiro o pedido 

de tutela provisória de urgência. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001876-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE FREITAS BARBOSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR GOMES DA CUNHA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACOB SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT21220/O (ADVOGADO)

LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES OAB - MT19173/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001876-88.2017.8.11.0003 Vistos, etc. I – Homologo 

o acordo firmado entre as partes à no Id. 10497597 para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. II – Mantenha os autos em cartório até novembro/2018. Vencido o 

prazo, intime o autor para informar se houve o integral cumprimento da 

transação, no prazo 05(cinco) dias. III – Intime. Rondonópolis-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007785-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO GENTILE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007785-14.2017.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, vê-se que o embargante pleiteou a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, alegando não ter condições de pagar as 

custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família. No entanto, observa-se dos documentos 

constantes no Id. 10673839, (declaração do imposto de renda), no qual é 

possível verificar que o embargante possui renda capaz e suficiente a 

suportar o pagamento das despesas. Assim, considerando que a 

Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de 

condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não 

preenchido os requisitos legais. Encaminhe os autos ao Distribuidor para 

apuração do valor das custas a serem recolhidas, intimando a autora para 

o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Cumprida a 

determinação acima, voltem-me conclusos. Intime. Rondonópolis-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006817-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIA JANKE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006817-81.2017.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT Requerente: Leonisia Janke dos Santos 

Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos 

etc. LEONISIA JANKE DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT, também qualificada no processo. O autor ingressou com a 

presente ação, pleiteando o recebimento da indenização do seguro 

DPVAT, em razão das lesões sofridas no acidente automobilístico descrito 

na exordial. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Intimado para emendar a inicial, no tocante à juntada do pedido 

administrativo, o demandante não cumpriu o comando judicial, 

quedando-se inerte (Id. 11667243). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. O requerente apesar de intimado, na pessoa de 

seu advogado constituído, via DJE, para emendar a inicial, instruindo-a 

com cópia do prévio pedido administrativo de cobrança do Seguro DVAT 

formulado perante a seguradora, não cumpriu tal desiderato. Os artigos 

320, 321, 330, III e IV e 485, I e VI, do Código de Processo Civil, são claros 

quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” A incontroversa 

arguida pelo demandante a justificar o descumprimento da ordem judicial, é 

que inexiste obrigatoriedade do prévio pedido administrativo como requisito 

de condição da ação – interesse de agir. É sabido que o interesse 

processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda 

judicial para se alcançar a tutela pretendida - resistida ou insatisfeita - e 

sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina 

Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de direito processual civil, 
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volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 74/75: “(...) o interesse 

de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade 

de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o 

pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá 

necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida 

pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário”. (grifei) Muito 

embora esta magistrada, em processos anteriores da mesma natureza, 

tenha se posicionado acerca da desnecessidade do pedido administrativo 

para o ingresso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, vê-se que há 

decisão em sentido contrário, proveniente de julgamento de Recurso 

Extraordinário repetitivo, com repercussão geral. Neste caso, há que se 

adotar os entendimentos emanados pelo STF e STJ, até mesmo porque, 

essa é a direção dada pelo CPC em seu art. 927, onde determina que os 

juízes observarão (obrigatóriamente), os precedentes judiciais, que dentre 

outros, estão elencados os acórdãos em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivo. Com as inovações advindas com a 

vigência do Novo Código de Processo Civil, está a formação de 

precedentes judiciais, com o fito de uniformizar as decisões. Daniel 

Amorim Assumpção Neves, ensina o que são os precedentes: 

“Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como 

fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente 

proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de 

uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, 

empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriomente 

prolatada será considerada um precedente. (…) Como se pode notar, o 

precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão específica que 

venha a ser utilizada como fundamento do decidir em outros processos. 

(..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos presentes nos 

precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar a mesma 

solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de Recurso Especial 

repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou o “Tema 350 - 

Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao 

Judiciário, decidindo: “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 e 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.(…) 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 de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já 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.(…)” Em razão do 

precendente firmado no Acórdão supra, seus fundamentos tem sido 

utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos Extraordinários 

repetitivos que versam acerca do pedido administrativo para recebimento 

do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito 

aptas a ensejarem a necessidade de manifestação judiciária do Estado só 

se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão 

do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “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.” 

(RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, não tendo o autor 

ingressado com pedido prévio diretamente a seguradora, inexiste 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não havendo, 

portanto, interesse de agir porque não houve lide ou direito violado a 

justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai que ante a existência 

do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem decidindo uniformemente 

sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O PRÉVIO REQUERIMENTO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- E 

necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 

Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 

2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 

comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 210 de 305



PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007581-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SILVA TENORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007581-67.2017.8.11.0003 Vistos etc. OMNI S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, já qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de GILSON 

SILVA TENÓRIO, também qualificado no processo, visando a busca e 

apreensão do bem descrito na exordial. No decorrer do processo, o 

requerente pleiteia pela desistência da ação e sua consequente extinção 

(Id. 11327814). O demandado não foi citado. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se dos 

autos, que a citação do demandado não foi realizada. Assim, é possível ao 

autor desistir do pedido, sem prévia anuência da parte ex adversa, eis que 

não citado para integrar a lide. Ex positis, deixo de resolver o mérito da 

demanda, e homologo o pedido de desistência da ação, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas pelo requerente. Sem verba 

honorária vez que o demandado não foi citado e não constituiu advogado 

nos autos. Deixo de determiar a baixa junto ao Sistema Renajud, vez que 

não houve determinação para esse fim. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007963-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GENILSON DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007963-60.2017.8.11.0003 Vistos etc. AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra ANTONIO 

GENILSON DE SOUSA, também qualificado no processo, objetivando a 

busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Liminar deferida no 

Id. 10283152. O requerente informa que as partes compuseram 

amigavelmente e pleiteia pela desistência da ação, com sua consequente 

extinção (Id. 10404257). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se dos autos, que a citação do 

demandado não foi realizada. Assim, é possível ao autor desistir do 

pedido, sem prévia anuência da parte ex adversa, eis que não citado para 

integrar a lide. Ex positis, deixo de resolver o mérito da demanda, e 

homologo o pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Revogo a liminar deferida. Sem verba honorária vez 

que o demandado não foi citado e não constituiu advogado nos autos. 

Transitada em julgado, determino a baixa junto ao Sistema Renajud, 

constante no Id. 10368745, após ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000191-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOISIANO GABRIEL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000191-46.2017.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT Requerente: Joisiano Gabriel de Souza 

Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos 

etc. JOISIANO GABRIEL DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT, também qualificada no processo. O autor ingressou com a 

presente ação, pleiteando o recebimento da indenização do seguro 

DPVAT, em razão das lesões sofridas no acidente automobilístico descrito 

na exordial. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Intimado para emendar a inicial, no tocante à juntada do pedido 

administrativo, o demandante não cumpriu o comando judicial, 

quedando-se inerte (Id. 9373788). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. O requerente apesar de intimado, na pessoa de 

seu advogado constituído, via DJE, para emendar a inicial, instruindo-a 

com cópia do prévio pedido administrativo de cobrança do Seguro DVAT 

formulado perante a seguradora, não cumpriu tal desiderato. Os artigos 

320, 321, 330, III e IV e 485, I e VI, do Código de Processo Civil, são claros 

quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” A incontroversa 

arguida pelo demandante a justificar o descumprimento da ordem judicial, é 

que inexiste obrigatoriedade do prévio pedido administrativo como requisito 

de condição da ação – interesse de agir. É sabido que o interesse 

processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda 

judicial para se alcançar a tutela pretendida - resistida ou insatisfeita - e 

sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina 

Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de direito processual civil, 

volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 74/75: “(...) o interesse 

de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade 

de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o 

pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá 

necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida 

pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário”. (grifei) Muito 

embora esta magistrada, em processos anteriores da mesma natureza, 

tenha se posicionado acerca da desnecessidade do pedido administrativo 

para o ingresso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, vê-se que há 

decisão em sentido contrário, proveniente de julgamento de Recurso 

Extraordinário repetitivo, com repercussão geral. Neste caso, há que se 

adotar os entendimentos emanados pelo STF e STJ, até mesmo porque, 

essa é a direção dada pelo CPC em seu art. 927, onde determina que os 

juízes observarão (obrigatóriamente), os precedentes judiciais, que dentre 

outros, estão elencados os acórdãos em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivo. Com as inovações advindas com a 
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vigência do Novo Código de Processo Civil, está a formação de 

precedentes judiciais, com o fito de uniformizar as decisões. Daniel 

Amorim Assumpção Neves, ensina o que são os precedentes: 

“Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como 

fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente 

proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de 

uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, 

empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriomente 

prolatada será considerada um precedente. (…) Como se pode notar, o 

precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão específica que 

venha a ser utilizada como fundamento do decidir em outros processos. 

(..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos presentes nos 

precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar a mesma 

solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de Recurso Especial 

repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou o “Tema 350 - 

Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao 

Judiciário, decidindo: “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 e 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.(…) 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 de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já 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.(…)” Em razão do 

precendente firmado no Acórdão supra, seus fundamentos tem sido 

utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos Extraordinários 

repetitivos que versam acerca do pedido administrativo para recebimento 

do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito 

aptas a ensejarem a necessidade de manifestação judiciária do Estado só 

se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão 

do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “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.” 

(RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, não tendo o autor 

ingressado com pedido prévio diretamente a seguradora, inexiste 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não havendo, 

portanto, interesse de agir porque não houve lide ou direito violado a 

justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai que ante a existência 

do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem decidindo uniformemente 

sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O PRÉVIO REQUERIMENTO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- E 

necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 

Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 

2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 

comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 
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aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006190-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE SANTANA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 16190-77.2017.8.11.0003 Ação de Busca e 

Apreensão Requerente: Banco Bradesco S/A Requerida: Marisa de 

Santana Transportes - ME Vistos etc. BANCO BRADESCO S/A, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra 

MARISA DE SANRANA TRANSPORTE - ME, também qualificada no 

processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado entre as partes, 

com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou 

entrega do bem. O autor diz que a ré tornou-se inadimplente e foi 

constituído em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, assumida 

no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação 

fiduciária. Afirma que a devedora deixou de quitar as parcelas pactuadas, 

a partir de 11 de fevereiro de 2017 e, em face da inadimplência, requer a 

apreensão do bem, liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do 

veículo. Juntou documentos. A liminar vindicada foi deferida, com a 

apreensão do automotor (Id. 9764285 e 10588457). Citada, a requerida 

não apresentou contestação (Id. 11725064). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja 

julgamento antecipado, na forma do artigo 355, incisos I e II do CPC. Além 

da revelia do demandado, a prova trazida aos autos é suficiente para o 

desfecho da questão. À luz dos documentos juntados na inicial verifica-se 

que o bem, objeto do pedido de busca e apreensão, foi dado em alienação 

fiduciária, a favor do requerente, em contrato firmado entre as partes (Id. 

9758041). Ressalta-se, também, que a devedora é inadimplente e, 

devidamente citada, não ofereceu defesa. Assim, em face da revelia, 

aliada à prova produzida pelo autor, restou demonstrada a veracidade dos 

fatos que ensejam o deferimento da pretensão inicial, por estar amparada 

em legislação específica – Decreto-Lei 911/69. Ex positis, julgo procedente 

o pedido formulado na exordial. Consolido a posse e propriedade do 

veículo, objeto da lide, nas mãos do autor. Condeno a ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Deixo de 

determinar a baixa da restrição sobre o automotor pelo sistema Renajud 

(Placa QBU 0390), vez que não houve restrição. Transitada em julgado, 

após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Edital

AUTOS N.º 1000217-10.2018.8.11.0003

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]

PARTE AUTORA:AUTOR: MARIALVA TEMOTIO CARLOS GRANEL, JAIR 

GRANEL

PARTE RÉ: RÉU: MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA, MANOEL 

MESSIAS, NATALINA SANTANA ROSA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:

VALOR DA CAUSA: R$ 50.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

RESUMO DA INICIAL: Os requerentes se encontram há mais de 10 (dez) 

anos na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Requer seja 

decretado o seu domínio sobre o imóvel usucapiendo, com conseqüente 

mandado para o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: um lote de terreno para chácara 

sob n° 63, situado no loteamento denominado Maria Tereza, zona urbana 

desta cidade, com a área de 14.640 m², dentro dos seguintes limites, 

medidas e confrontações: frente para Rua N, medindo 60,00 metros; pelo 

lado direito com o lote n °62, medindo 238,00 metros; pelo lado esquerdo 

com a Rua R, medindo 250,00 metros; e aos fundos com a faixa de 

domínio do Rio Vermelho, medindo 61,20 metros. tudo conforme consta na 

matrícula nº 65.932 do C.R.I. de Rondonópolis-MT.

DESPACHO: "Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.

(...)Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal dos 

confinantes, nos termos do disposto no artigo 246, §3º do CPC. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto no inciso I do 

artigo 259 do CPC. Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo." Eu, Bianca de Almeida Estácio - estagiária, digitei.

Rondonópolis - MT,28 de fevereiro de 2018

 Thais Muti de OLiveira

Gestora Judiciária

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009787-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO ALVES GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009973-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PAULINO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (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)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação 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)
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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)

 

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, 

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 
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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 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005344-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SILVA DE SOUZA (AUTOR)

VALDINEIA MIRANDA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALVES DE SOUZA (RÉU)

AMADO DA SILVA CARLOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES OAB - MT15616/O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados. Bem como para se manifestar sobre 

o decurso do prazo de citação, do requerido Amado da Silva Carlos, 

conforme Carta Precatória id.11381770, sem manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002121-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA GUIMARAES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSMAR TEODORO ROSA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1009072-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDINHA GUILHERME RAIMUNDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: REQUERENTE: LOURDINHA GUILHERME 

RAIMUNDA REQUERIDO: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL DESPACHO 

Vistos e examinados. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de 

Sentença proposta por REQUERENTE: LOURDINHA GUILHERME 

RAIMUNDA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, 

a parte autora requer a liquidação de sentença em face da empresa 

Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do 

Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010112-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI OLIVEIRA LIMA VAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010112-29.2017.8.11.0003 AUTOR: MAGALI OLIVEIRA 

LIMA VAL Advogado do(a) AUTOR: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

MT0013249A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004923-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE LOPES DE ARAUJO OAB - RJ157232 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: REQUERENTE: ANDERSON PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A DESPACHO 

Vistos e examinados. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de 

Sentença proposta por REQUERENTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA em 

face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora 

requer a liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que 

representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e 

alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1000136-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ECIY VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Defiro o pedido de id. 2987799 para que se proceda 

a intimação dos advogados da requerida, quanto à decisão de id. 

1065643, conforme apontado. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1000136-32.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ECIY VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLISp 1000136-32.2016.8.11.0003 REQUERENTE: ECIY VIEIRA 

DE ALMEIDA Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA DE FATIMA GOMES 

COELHO - MT18452/O, ANDRE LUIZ GOMES DURAN - MT0016960A-O 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZELER, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL 

DECISÃO Vistos e examinados. Considerando-se as alegações contidas 

na petição de ID nº 1434406, defiro o pedido de reconsideração, 

concedendo os benefícios da Justiça Gratuita a parte requerente (art.98, 

CPC). Intime-se a parte autora para juntar aos autos cálculo aritmético da 

pretensão perseguida (art.509, §2º, CPC). Após, intime-se a parte 

requerida pessoalmente, na pessoa de seu representante legal, para se 

manifestar acerca da presente liquidação de sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias (510, CPC). Após a juntada da manifestação e do cálculo, 

vistas à parte contrária. Posteriormente, determino, desde já, que o feito 

seja remetido ao contador judicial para que revise os cálculos, 

observando-se o que dispõe o art. 510, CPC/2015. Com a vinda, vista às 

partes e, ao depois conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. RENAN CARLOS 

LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006094-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SCAPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  N u m e r o  d o  P r o c e s s o :  #

{processoTr fHome. ins tance .numeroProcesso }  REQUERENTE : 

REQUERENTE: VANIA SCAPINI REQUERIDO: REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se de petição inicial de 

Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: VANIA SCAPINI em 

face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora 

requer a liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que 

representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e 

alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006001-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  N u m e r o  d o  P r o c e s s o :  #

{processoTr fHome. ins tance .numeroProcesso }  REQUERENTE : 

REQUERENTE: SENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA REQUERIDO: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A DESPACHO Vistos e examinados. DEFIRO o 

pedido de assistência Judiciária Gratuita à parte autora. Cuida-se de 

petição inicial de Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: 

SENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença 

em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, 

a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a 

sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 
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causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005631-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (IMPUGNADO)

BANCO J. SAFRA S.A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005631-23.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: TRANSPORTADORA ROMA 

LOGISTICA LTDA IMPUGNADO: BANCO SAFRA S-A, BANCO J. SAFRA 

S.A Vistos e examinados. Se tempestiva, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, recebo a presente IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO, que 

deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei 

no 11.101/2005. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, 

no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao 

administrador judicial, para sua manifestação, em 15 dias. Em seguida, 

face a nítida presença de interesse público no processo principal, dê-se 

vistas dos autos também ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da presente impugnação. Após a manifestação 

ministerial, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LAURA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  N u m e r o  d o  P r o c e s s o :  #

{processoTrfHome.instance.numeroProcesso} REQUERENTE: EXEQUENTE: 

DENISE LAURA DA SILVA REQUERIDO: EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se de petição 

inicial de Liquidação de Sentença proposta por EXEQUENTE: DENISE 

LAURA DA SILVA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No 

presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença em face da 

empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no 

Estado do Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se 

sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os 

consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no negócio 

(valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a título de 

lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da sentença 

proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente 

liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000976-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR PEREIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000976-08.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: ANTONIO 

GONCALVES DE MIRANDA NETO EXECUTADO: IVANIR PEREIRA RIBEIRO 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do interesse manifestado pela parte 

exequente em relação à adjudicação do bem penhorado, intime-se o 

executado para que se manifeste acerca do pedido, no prazo de 5 dias. A 

intimação do executado deverá ser feita na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência ou quando representado pela Defensoria, pessoalmente, por 

carta no endereço em que se efetivou a citação ou no último endereço 

cadastrado nos autos, ou, ainda, por meio eletrônico, na hipótese do art. 

246, §1º, do Código de Processo Civil. Considera-se realizada a intimação 

quando o executado houver mudado de endereço sem prévia 

comunicação ao juízo,observado o disposto no art. 274, parágrafo único. 

Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos 

autos, é dispensável a intimação. Sem prejuízo, providencie-se o 

necessário para a intimação de todas as pessoas previstas no art. 889, 

do Código de Processo Civil, aplicável à adjudicação por analogia. 

Havendo impugnação, dê-se ciência à parte exequente, pelo mesmo 

prazo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004923-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE LOPES DE ARAUJO OAB - RJ157232 (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 218 de 305



Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: REQUERENTE: ANDERSON PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A DESPACHO 

Vistos e examinados. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de 

Sentença proposta por REQUERENTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA em 

face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora 

requer a liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que 

representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e 

alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001199-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUESIA FELIX DA SILVA GENZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1001199-58.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: QUESIA FELIX DA SILVA GENZ Réu: RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO PRESENTES: PARTE AUTORA: QUESIA FELIX DA SILVA 

GENZ ADVOGADO PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS PARTE 

REQUERIDA: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS ADVOGADO PARTE 

REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS PREPOSTO:KAUANNE SOUZA 

COSTA OCORRÊNCIAS Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a 

audiência. Foi deferido o pedido de juntada de substabelecimento e carta 

de preposição. Na sequência, a parte autora foi submetida a pericia judicial 

conforme laudo juntado nessa oportunidade. Ato contínuo, o patrono da 

seguradora requereu que todas as intimações sejam realizadas em nome 

dos patronos Dr. Renato Chargas da Silva (OAB/MT 8184-A) e Dr. Fagner 

da Silva Botf (OAB/MT 12903). Deferido o requerimento. Feita a proposta 

conciliatória, restou infrutífera. Em seguida, o MM. Juiz passou a 

sentenciar o feito, o que fez nos seguintes termos: DELIBERAÇÃO “Vistos 

e examinados. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, onde a 

parte requerente pleiteia indenização junto à ré, alegando que em 

decorrência das lesões sofridas em acidente de trânsito restou inválida. 

Em análise do laudo da perícia judicial realizada, tem-se que restou 

comprovado que a parte autora ficou incapacitada parcialmente com 

relação a dois membros. Quanto à porcentagem de invalidez, observa-se 

que foi quantificada em 25% e 10% de cada membro afetado. Ressalta-se 

que, a partir da edição da Lei nº 8.441/92, é necessária a quantificação da 

lesão para cálculo do valor da indenização. Portanto, comprovada a 

invalidez permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento 

proporcional ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. 

Aplicando-se o decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor com relação ao primeiro membro afetado: A) Cobertura máxima: 

R$9.450,00. B) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

realizada = 25%. C) Indenização devida: R$2.362,50 Além do mais, a parte 

autora faz jus ao seguinte valor com relação ao segundo membro afetado: 

A) Cobertura máxima: R$3.375,00. B) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica realizada = 10%. C) Indenização devida: R$337,50. Diante 

do exposto, e considerando o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE 

a presente ação, pelo que condeno a requerida a pagar a parte autora 

indenização no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), que 

deve ser devidamente atualizada pelo INPC desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de 12% ao ano, contados da 

citação (Súmula 426 do STJ). Com fulcro no disposto no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o 

valor da condenação (art. 85 do CPC). Publicada em audiência, saem os 

presentes intimados. Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as 

formalidades necessárias, incluindo eventuais baixas e levantamento, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo”. Nada mais havendo a consignar, por mim, Pryscilla 

Moreira J. Torres, Assessora de Gabinete II______, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002147-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR SOUZA CYRINO OAB - MS19627-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DAL BEM OAB - MS13394 (ADVOGADO)

RAPHAEL DE LEMOS FERREIRA OAB - MS11944-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002147-34.2016.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte requerida, 

através do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões para firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias., 
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Rondonópolis/MT28 de fevereiro de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) 

Judiciário(a) t

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001175-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. N. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. A. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001175-30.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias., 

Rondonópolis/MT28 de fevereiro de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) 

Judiciário(a) t

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001132-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. (RÉU)

 

Processo n.º 101152-59.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo 

à parte requerente às isenção prevista no art. 98, do CPC. Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte 

necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade (certidão 

de nascimento da parte autora que instruem a inicial), defiro os alimentos 

provisórios ofertados, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de 

Alimentos), fixando-os em 15,72% do salário mínimo vigente, equivalente 

hoje à R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), devidos a partir da citação, até 

o dia 10 (dez) de cada mês, a serem pagos diretamente à parte requerida, 

mediante recibo, ou em conta bancária a ser indicada por esta. 4. Designo 

o dia 05.04.2018, às 17h, para a realização da audiência de conciliação. 

Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as advertências 

dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência de que o prazo para 

contestar fluirá a partir da realização da audiência. Intime-se a parte 

requerente, pessoalmente, para que compareça na audiência. 5. 

Consigne-se as advertências legais, em especial a eventual ausência das 

partes, nos termos do art. 7º, do Diploma Legal citado, segundo o qual “o 

não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de 

fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001201-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PHANMELLA CAROLINA FERREIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARC ARTHUR LAFORTUNE (RÉU)

 

Processo n.º 1001201-91.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo 

à parte requerente às isenção prevista no art. 98, do CPC. Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte 

necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade (certidão 

de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os alimentos 

provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de 

Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não comprovação do real 

rendimento auferido pela parte demandada, em um terço do salário mínimo 

vigente, correspondendo hoje a R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), a 

ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na 

conta bancária informada pela parte autora, ou pago diretamente mediante 

recibo. 4. Designo o dia 05.04.2018, às 16h30min, para a realização da 

audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar no 

mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência 

de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. 

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que compareça na 

audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em especial a eventual 

ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma Legal citado, 

segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o arquivamento 

do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da confissão 

quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. Intime-se. 

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009754-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA (RÉU)

 

Processo n.º 1009754-64.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Redesigno o dia 

12.04.2018, às 17h, para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005779-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JAKELLINE SILVA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI MAIA (RÉU)

ALESSANDRA ALVES DA FONSECA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1005779-68.2016.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão cejusc Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017 

LUCILEILA CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALZIRA VALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR NOGUEIRA MARTINS JUNIOR (RÉU)

 

Processo n.º 100615-54.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 19.04.2018, às 13h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 
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(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, I, todos do CPC), ressaltando-se 

ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada 

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

parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de 

fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010129-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

GISELE CRISTINA SOUZA OAB - 032.646.761-09 (CURADOR)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE SANTANA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Processo n.º 1010129-65.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência à contestação. 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 02.04.2018, às 16h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação, em que será 

deliberado a respeito da realização do exame de DNA. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a representante da parte requerente e seu procurador, bem 

como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida 

para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da 

audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000499-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINA ALVES CANEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Hildileia dos Santos Ramos (REQUERIDO)

Hildilene dos Santos Ramos (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000499-48.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 05.04.2018, às 16h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art 355, I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte 

requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

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

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000659-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (RÉU)

D. A. D. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1000659-73.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 05.04.2018, às 15h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art 355, I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte 

requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

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

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009798-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009798-83.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora, para fazê-la comparecer nesta Secretaria da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a fim de firmar termo de 

guarda definitiva, em cinco dias. Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2018 

Margareth Bender Vitorette Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002776-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. G. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. M. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002776-71.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias., 

Rondonópolis/MT28 de fevereiro de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) 

Judiciário(a) t

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000952-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PESCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TANIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000952-43.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a parte 

requerente, Sérgio Luiz Pesce, que deverá ser intimado, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. No 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, 

deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel 

rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008669-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte credora, pelo procurador, para que atualize a conta, 

nela incluindo multa de 10% e honorários de advogado no mesmo 

percentual, ciente de que também poderá indicar bens para serem 

penhorados, se ainda não o fez (CPC, 524, VII).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCY BARAUNA DE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001292-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (RÉU)

 

PROCESSO N° 1001292-84.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta por PALMIRA 

APARECIDA DOS SANTOS SILVA em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 23.400,00 (vinte 

e três mil e quatrocentos reais) (Id. 11936988). É o relatório. Decido. A Lei 

nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, consigna, no 

artigo 2º, a sua competência, que resta limitada às causas não 

excedentes do valor de 60 salários mínimos, conforme a seguir transcrito: 

“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. (...)” A matéria posta 

em discussão na demanda não apresenta complexidade, bem como, é de 

se convalidar que de acordo com a Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz 

determinar se necessário a realização de exame técnico para o julgamento 

da causa, “in verbis”: “Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico 

necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá 

nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de 

saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 

da Lei n. 12.153/2009. Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em 

até cinco (5) dias antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor 

da causa apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo 

que afasta a competência deste juízo. Deste modo, considerando que 

nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível, 

nos termos do art. 1º, da referida Resolução nº 004/2014/TP. Com essas 

considerações, em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, publicada 

em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública para 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, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os autos ao Juizado Especial 

Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 27 de fevereiro 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001257-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA JESUS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (RÉU)

 

PROCESSO N° 1001257-27.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

indenização por danos morais proposta por VALÉRIA JESUS DE SOUZA 

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. A autora atribuiu à causa o 
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valor de R$ 28.890,00 (vinte e oito mil oitocentos e noventa reais) (Id. 

11913755). É o relatório. Decido. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre 

os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito 

federal e municípios, consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta 

limitada às causas não excedentes do valor de 60 salários mínimos, 

conforme a seguir transcrito: “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. (...)” A matéria posta em discussão na demanda não apresenta 

complexidade, bem como, é de se convalidar que de acordo com a 

Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz determinar se necessário a 

realização de exame técnico para o julgamento da causa, “in verbis”: “Art. 

4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou 

ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no 

caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de 

Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009. 

Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias 

antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor da causa 

apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que 

afasta a competência deste juízo. Deste modo, considerando que nesta 

comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência 

para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do 

art. 1º, da referida Resolução nº 004/2014/TP. Com essas considerações, 

em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que 

dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

para 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, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

o processamento demanda e, de consequência, determino a remessa dos 

autos em favor do Juizado Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os 

autos ao Juizado Especial Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 

terça-feira, 27 de fevereiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009418-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDITE AUGUSTA BENDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - 284.785.258-15 

(PROCURADOR)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981-B E DRª MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004565-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CIPRIANO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Tendo em vista a dificuldade relatada pela parte autora em ter 

acesso aos relatórios médicos do seu tratamento, oficie-se ao HOSPITAL 

DO CÂNCER DE MATO GROSSO para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

forneça relatório médico atualizado do paciente JOSÉ CIPRIANO DA CRUZ, 

inclusive pedido de cirurgia, conforme requerido no item “b” da petição de 

fls. 67 do PDF. Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar sobre o 

MEMO Nº 096/2018, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, que 

informa ter sido agendado uma consulta com o Dr. Marcelo, no Hospital do 

Câncer em Cuiabá. Cumpra-se com URGÊNCIA. Rondonópolis, 28/02/2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010273-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981-B E DRª MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001221-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENISVALDO RODRIGUES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS OAB - MT14268/B 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Processo n. 1001221-82.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “ACÃO 

DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO ACIDENTE 50% PREVIDENCIÁRIO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” movida por ENISVALDO RODRIGUES 

DE MELO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS, sustentando como causa de pedir que: “o Autor, em 05/04/2003, 

sofreu um acidente de trânsito que culminou em seu favor na concessão 

de um beneí1cio previdenciário "Auxílio Acidente", cujo número era: 

5365794210. Acontece que, esse benefício de auxílio acidente fora 

cessado em 05/04/2011. devido ao fato de autor ter voltado a receber 

benefício de auxilio doença pelo mesmo motivo incapacitante, o que o 

prejudicou mais adiante, pois, após a cessação do benefício de auxílio 

doença em 01104/2013 o autor não teve seu benefício de auxílio acidente 

restabelecido. Importante salientar ainda que, o autor, ficou com sequelas 

permanentes que o impedem de exercer as atividades laborais que 

exercia na época do acidente e também a atividades que exigem o 

emprego de força física, tendo que ter sido até mesmo reabilitado para o 

mercado de trabalho, conforme documentos em anexo. As sequelas que o 

autor teve foram: Monoplegia do membro superior' CID G 83.2, ou seja, 

paralisia do braço. plegia flácida de todo membro superior esquerdo e 

devido a essas sequelas não conseguiu e nem conseguirá voltar a 

exercer a mesma profissão da época do acidente e nem muitas outras. 

Demais disso, há de se conclamar pelo direito do autor ao beneficio 

requerido "auxílio-acidente", em decorrência da redução da sua 

capacidade laborativa, lhe restando incapacidade parcial e permanente, 

com paralisação de movimentos e perda de força muscular, havendo 

agravamento da limitação profissional com queda de rendimento na 

ocupação”. Partindo de tais premissas, requer a concessão de tutela de 

urgência determinado que: “seja ainda deferido o pedido da Antecipação 

da Tutela com fulcro no art. 300 do CPC, tendo em vista a presença dos 

pressupostos ensejadores desse benefício.”. Os autos foram distribuídos 

para o Juizado Especial Federal da subseção desta cidade, em que foi 

designado exame médico pericial e, posteriormente, foi apresentação 

contestação e impugnação. A Justiça Federal, subseção judiciária de 

Rondonópolis, reconheceu que o pedido de benefício de auxílio-doença foi 

decorrente de acidente de trabalhou e declinou da competência para 

análise e julgamento do feito, nos termos do artigo 109 da Constituição 
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Federal e Súmula 15 do STJ. Decido. De início, esclareço que como não 

houve análise do pedido de tutela de urgência, passo a sua apreciação. 

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta 

a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a 

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

processo. Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

pretensão na espécie não traz elementos que, em princípio, autorizam 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento. Com efeito, em princípio, 

inexistem elementos seguros e confiáveis quanto à eventual incapacidade 

laborativa a ensejar a concessão do benefício pretendido. Isso porque, no 

caso a perícia médica foi realizada em maio de 2017, bem como na perícia 

realizada constou a viabilidade do exercício de outras funções. Além 

disso, em princípio, o periculum in mora não restou comprovado, pois não 

demonstrou a ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final. 

Assim, essas circunstâncias tornam temerária a concessão da 

providência reclamada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de 

urgência requerido. De outro lado, verifico que já houve apresentação da 

contestação, impugnação e perícia médica, bem como as partes já se 

manifestaram quanto ao laudo apresentado pelo perito. Assim, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15(quinze), as provas que 

pretendem ainda produzir. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 33/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos que dispõe sobre os Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC do Poder Judi ciário do Estado 

de Mato Grosso.

 RESOLVE:

ALTERAR a PORTARIA N. 22 3/2013, dat ada de 06.11.2013, que designou 

a servidora Silvana Cavalcanti Barsand Pinheiro, Matrícula n. 3227, Auxiliar 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário Substituto no 

Centro Judiciário de Soluções e Conflitos, para fazer constar: Onde se lê: 

Gestor Judiciário Substituto; leia-se Gestor Judiciário, a partir de 

21.12.2017.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 28 de fevereiro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001289-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE SILVA SIQUEIRA (EXECUTADO)

LUIZ JOEL MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001289-93.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LUIZ JOEL MOREIRA, KARINE 

SILVA SIQUEIRA Vistos etc. A petição inicial não preencheu os requisitos 

exigidos, eis que ausente o preparo da causa. Sendo assim, DETERMINO à 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear 

aos autos comprovantes do recolhimento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição do presente feito, nos termos dos 

arts. 290 e 321, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001312-39.2018.8.11.0015

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:

RAFAEL JOSE BIANCHI (RÉU)

LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001312-39.2018.8.11.0015 AUTOR: BANCO 

DO BRASIL S.A RÉU: RAFAEL JOSE BIANCHI, LICISLENE FATIMA DO 

NASCIMENTO BIANCHI Vistos etc. A petição inicial não preencheu os 

requisitos exigidos, eis que ausente o preparo da causa. Sendo assim, 

DETERMINO à parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, carrear aos autos comprovantes do recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito, 

nos termos dos arts. 290 e 321, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 28 de fevereiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001335-82.2018.8.11.0015

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:

EMILENE MALAQUINI (EXECUTADO)

ITACIARA MOTORS LTDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001335-82.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ITACIARA MOTORS LTDA, EMILENE 

MALAQUINI Vistos etc. A petição inicial não preencheu os requisitos 

exigidos, eis que ausente o preparo da causa. Sendo assim, DETERMINO à 

parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear 

aos autos comprovantes do recolhimento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição do presente feito, nos termos dos 

arts. 290 e 321, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001183-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU CARLOS ROSSETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1001183-34.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: VIDRACARIA GUAPORE LTDA EXECUTADO: DIRCEU 

CARLOS ROSSETTI Vistos etc. DETERMINO à parte autora para, querendo, 

no prazo de 15 dias, emendar a inicial, a carrear aos autos comprovante 

do recolhimento das taxas judiciais e despesas processuais, efetuando 

seu preparo integral, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos dos arts. 290 e 321, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 

de fevereiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001117-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ANDRE DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HELEODORO BRANDAO OAB - MT19221/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001117-54.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: CICERO ANDRE DA COSTA MORAES REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc. A parte requerente pugnou a concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 

que não têm condições de pagar as custas e despesas do processo. 

Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência 

jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma do 

art. 98, caput, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo 

constitucional. A propósito: "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); 

“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 a parte requerente para, no 

prazo de 05 dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência 

sustentada, sob pena de indeferimento da pretendida assistência judiciária 

gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001146-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DONIZETE CHAVES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDI WECKWERTH (RÉU)

MARCIO HELENO SOUZA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001146-07.2018.8.11.0015 

AUTOR: PEDRO DONIZETE CHAVES FILHO RÉU: MARCIO HELENO SOUZA 

DOS SANTOS, LEDI WECKWERTH Vistos etc. DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 02 de abril de 2018, às 14:00 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cite-se a parte requerida com pelo menos 

20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade 

acima marcada. Deverá ser cientificada de que o seu silêncio implicará em 

revelia, cujos efeitos importarão em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 

de fevereiro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013816-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ABRAAO GAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 1013816-14.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: SEBASTIAO ALVES CAMPOS REQUERIDO: CARLOS 

ABRAAO GAIA Vistos etc. Busca e apreensão proposta por Sebastiao 

Alves Campos, em face de Carlos Abraão Gaia, ambos qualificados na 

inicial. Decisão inaugural de id. n.º 11417435 que postergou-se a análise 

do pedido liminar para depois de instalado o contraditório, com designação 

de audiência para o dia 01/03/2018, às 15h. Postulada a renúncia ao 

direito postulado com a consequente extinção do feito (id. n.º 11566021). 

É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha sido 

citada, o que não é o caso dos autos, posto que a parte requerida não 

integrou a lide. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 
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às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o pedido, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do mesmo Codex, cancelando a audiência anteriormente aprazada. 

Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas processuais. Sem 

condenação em honorários pela inexistência de litigiosidade. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de indevida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011703-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON MACEDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAR o Advogado do Requerente para manifestar-se no prazo de 

10(dez) dias, acerca da certidão negativa de apreensão e citação lavrada 

pelo Senhor Oficial de Justiça sob ID 10753360.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012483-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA MARTENDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação 

sob ID 11038830, no prazo de 15( quinze) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000278-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PARRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

autor, para, em cinco dias recolher as custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001343-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSEBIO ZONTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$56,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado DE CITAÇÃO, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010583-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE APARECIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ROSA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 8010583-21.2016.8.11.0015 Cumpra-se a decisão de 

ID 11710862. Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009661-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL TOMELIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

CLAUDIA MARA LEITAO MARTINS OAB - 395.284.051-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009661-65.2017.8.11.0015 Lavre-se o termo de 

penhora dos bens indicados pelo exequente e providencie-se a intimação 

dos executados e conjuges. Após, avalie-se os bens penhorados e junte 

o exequente planilha com o valor atualizado do débito para fins de aferição 

de eventual necessidade de reforço de penhora. Intime-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006040-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. D. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 1006040-60.2017.8.11.0015 ; Valor 

causa: R$ R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: [Guarda, Regulamentação de 

Visitas, Tutela e Curatela]; - Parte Autora: JOSE ALESSANDRO DA SILVA 

Parte Ré: KEITIELY RIBEIRO DE JESUS Certifico, para os efeitos de direito, 

que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos com a finalidade de 

proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora para que 

adote as providências necessárias no sentido de que esta (a parte 

autora) compareça, perante este Juízo e respectiva escrivania, a fim de 

assinar o Termo de Guarda expedido nestes autos, em conformidade com 

a r. decisão (ID 11212063). Sinop/MT, 26 de fevereiro de 2018 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 3520-3800

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013671-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA PEREIRA (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 #1013671-55.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LEDA MARIA PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a 

INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013673-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINO RODRIGUES DA SILVA (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 #1013673-25.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LINO RODRIGUES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013674-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON CRUZ DOS SANTOS (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 #1013674-10.2017.8.11.0015 AUTOR: 

HELTON CRUZ DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013632-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER THALIA SOUZA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013632-58.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JENNIFER THALIA SOUZA CANDIDO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Geral do Estado, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 227 de 305



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013676-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL FERREIRA DE MORAIS (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 #1013676-77.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOSENIL FERREIRA DE MORAIS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013789-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE INES SCROCZYNSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013789-31.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: CLAUDETE INES SCROCZYNSKI REQUERIDO: MATO 

GROSSO GOVERNO DO ESTADO, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MATO GROSSO Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, 

na pessoa do (a) Procurador (a) Geral do Estado, quanto aos termos da 

presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias 

para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - 

Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 

15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013797-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 #1013797-08.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ROSANGELA DE CASTRO MELLO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013805-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERNANDES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 #1013805-82.2017.8.11.0015 AUTOR: 

GABRIEL FERNANDES NETO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013809-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SCHULKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 #1013809-22.2017.8.11.0015 AUTOR: 

VANDERLEI SCHULKE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a 

INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 
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do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013815-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 #1013815-29.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ERALDO DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a 

INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000073-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MARENGO SEGRILLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/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 #1000073-97.2018.8.11.0015 AUTOR: 

PRISCILA MARENGO SEGRILLO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000112-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (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 #1000112-94.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: THIAGO SILVA MENDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000196-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PASSOS DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000196-95.2018.8.11.0015 AUTOR: 

NELSON PASSOS DA COSTA RÉU: DETRAN - MATO GROSSO Vistos etc. 

I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) 

dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV 

- Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 

15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000248-91.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA KELLY CAETANO ROCHA DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 #1000248-91.2018.8.11.0015 AUTOR: 

GILMARA KELLY CAETANO ROCHA DE MIRANDA RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis 

que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000249-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINET APARECIDA MARIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 #1000249-76.2018.8.11.0015 AUTOR: 

MARINET APARECIDA MARIANO DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000515-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (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 #1000515-63.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: DIANA APARECIDA CENEDESE EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I – 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000533-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000533-84.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Geral do Estado, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IONE ROCHA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

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 
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000615-18.2018.8.11.0015 AUTOR: 

IONE ROCHA DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO 

a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000717-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FAUSTINO CARDOSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000717-40.2018.8.11.0015 AUTOR: 

MANOEL FAUSTINO CARDOSO RÉU: DETRAN - MATO GROSSO Vistos 

etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos 

aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) 

dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV 

- Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 

15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000836-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IONE ROCHA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

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 #1000836-98.2018.8.11.0015 AUTOR: 

IONE ROCHA DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO 

a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000935-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA ALVES DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/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 #1000935-68.2018.8.11.0015 AUTOR: 

TANIA APARECIDA ALVES DE LARA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA ALVES DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/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 #1000936-53.2018.8.11.0015 AUTOR: 

TANIA APARECIDA ALVES DE LARA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE BARCELLOS CHAVES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/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 #1000941-75.2018.8.11.0015 AUTOR: 

EDUARDO JOSE BARCELLOS CHAVES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos 

aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000943-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN DANIELA PASCHOAL FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/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 #1000943-45.2018.8.11.0015 AUTOR: 

LILIAN DANIELA PASCHOAL FERNANDES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000962-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CONCEICAO PINTO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/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 #1000962-51.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ANA CONCEICAO PINTO DE CASTRO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos 

aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000963-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DALOLIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/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 #1000963-36.2018.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA CRISTINA DALOLIO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000970-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CONCEICAO PINTO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/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 #1000970-28.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ANA CONCEICAO PINTO DE CASTRO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos 

aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 
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RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000971-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DALOLIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/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 #1000971-13.2018.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA CRISTINA DALOLIO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001021-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREMI PEREIRA MERCEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001021-39.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: LAUREMI PEREIRA MERCEDES REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis 

que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012875-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUALDO RIBAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 28 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 11969185, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1012875-64.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado 

do(a) AUTOR: CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO 

NASCIMENTO - MT0016512A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001247-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEISI BORGES FILGUEIRAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP - MT, 28 de fevereiro de 2018 O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso ID. 11963812, no prazo legal. 

Processo: 1001247-15.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

DEISI BORGES FILGUEIRAS Parte Ré: RÉU: 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: 78550-000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000134-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P R COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 28 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 11959203, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1000134-55.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.444,36 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Advogado do(a) AUTOR: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - MT0009672S-A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009905-91.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DEBORTOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (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 #1009905-91.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: LEONICE DEBORTOLLI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Compulsando 

os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não 

vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO 

FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA, por 

meio da qual a Parte Requerente objetiva a “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA 

COM IMPLANTE DE 02 (DOIS) STENTS FARMACOLÓGICOS”. II – Assim, 

para que não haja maiores dissabores e sobretudo risco de se agravar a 

saúde da parte Autora pela ausência da cirurgia, DETERMINO o BLOQUEIO 

na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado na INICIAL 

e reiterado pelo PETITÓRIO constante no Id. 11284367, devendo ser 

efetivado no VALOR do único ORÇAMENTO, qual seja, aquele 

apresentado pela “INTERCOR”, juntado ao Id. 11112308. Assim, em razão 

da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a presente 

MEDIDA é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a fim de resguardar bem 

maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a URGÊNCIA do 

caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE o respectivo PRESTADOR, para que 

aquele realize o procedimento de “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM 

IMPLANTE DE 02 (DOIS) STENTS FARMACOLÓGICOS”, ressaltando que, 

APÓS a PRESTAÇÃO do SERVIÇO, cabe ao TERCEIRO 

PARTICULAR/PRESTADOR carrear aos autos a DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e apresentar NOTA FISCAL dos 

HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na cirurgia, juntamente 

com o número da conta, para que seja feita a LIBERAÇÃO DE VALORES. 

Obviamente, considera-se como BALIZADOR, o ORÇAMENTO previamente 

APRESENTADO nos autos, mas também há ponderação sobre eventuais 

alterações que podem ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). 

Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a 

mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em 

casos EXCEPECIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO 

PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, 

SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. III - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. IV – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO e ALVARÁ JUDICIAIS. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia 

desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001007-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARQUES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/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 #1001007-55.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: SYLVIA MARQUES AMORIM REQUERIDO: 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. 11864973, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem à parte Requerente o medicamento “XARELTO 

20MG”, 02 (dois) comprimidos por dia, 26 (vinte e seis) caixas ao ano, 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. 11864973, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000715-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LESLIE KARINE MION CAZARI OAB - SP322614 (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 #1000715-70.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: VALDEMAR DE OLIVEIRA REQUERIDO: 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 
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LIMINAR PROFERIDA no Id. 11617245, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem à parte Requerente a “CIRURGIA DE 

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA COM USO DE EXTRACORPOREA”. 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. 11617245, 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: 1000430-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELLY THEREZA SCHWENGBER KOTHE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA OAB - MT22678/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 #1000430-77.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ELLY THEREZA SCHWENGBER KOTHE RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – NOTIFIQUE-SE a L.S HOME CARE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (Id 11940413), para que, INICIALMENTE 

PRESTE o SERVIÇO de HOME-CARE, modalidade CUIDADOR de 06 (seis) 

horas, por 30 (trinta) dias, ressaltando que, APÓS este período de 

PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO, cabe ao terceiro particular carrear 

aos autos a NOTA FISCAL dos materiais utilizados e serviços 

despendidos, bem como um NOVO ORÇAMENTO para 30 (trinta) dias 

corridos, ACOMPANHADO de LAUDO MÉDICO informando sobre o atual 

quadro clínico da paciente e quais os serviços, materiais, alimentação e 

insumos a mesma necessitará pelos PRÓXIMOS 30 (trinta) dias, para que, 

subsequentemente seja o BLOQUEIO via BACEN JUD efetivado e, 

posteriormente, sejam os valores LEVANTADOS em FAVOR do terceiro 

prestador do serviço. II – CERTIFIQUE-SE quanto ao aporte das 

Contestações pelos Requeridos, e consequentemente o prazo, e 

INTIME-SE a REQUERENTE para que, em querendo, MANIFESTE-SE, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015). III – Posteriormente, 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO, e 

consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem 

transferidos para a conta do respectivo particular. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

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 – INTIME-SE a causídica 

constituída nos autos eletrônicos, para que, no prazo 05 (cinco) dias, 

MANIFESTE-SE acerca do Parecer/NAT nº 0277/2018, mormente no que 

tange a “PARECER INCONCLUSIVO. Sugere-se que o autor traga aos 

autos LAUDO MÉDICO E PEDIDO DE AIH LEGÍVEL, para que se possa emitir 

parecer conclusivo”. II – Com o aporte, CONCLUSO para deliberações. Às 

Providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000715-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LESLIE KARINE MION CAZARI OAB - SP322614 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000715-70.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: VALDEMAR DE OLIVEIRA REQUERIDO: 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. 11617245, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem à parte Requerente a “CIRURGIA DE 

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA COM USO DE EXTRACORPOREA”. 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 
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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. 11617245, 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: 1009840-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

José Roberto Aguado Quirosa (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARDOSO QUIROSA OAB - SP342548 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009840-96.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOSÉ ROBERTO AGUADO QUIROSA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – Da análise dos autos, verifica-se que o Autor pugna pela 

PRODUÇÃO de PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA nos DOCUMENTOS que 

instruem a INICIAL, em especial “aqueles que originaram a instauração do 

Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria nº 

03/2006/GS/COFAZ/SEFAZ em 18 de Janeiro de 2006” (ID. 9501807 - Pág. 

19), em especial “nos manuscritos inseridos nos documentos carreados 

as páginas 71 e 408 e ainda na assinatura aposta no documento página 

131 do PAD” (ID. 9501807 - Pág. 70). Assim, com fulcro nos artigos 19, 

inciso II, e 430, parágrafo único, do CPC/2015, eis que a parte Autora 

ARGUI a FALSIDADE como “causa de pedir primária”, DEFIRO a 

PRODUÇÃO de PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, ao que NOMEIO, desde já, a Sra. 

MARIA AURÉLIA BARROS B. FERREIRA, PERITA OFICIAL CRIMINAL, com 

endereço a Rua 49, n° 720, Bairro B. Esperança, Cep: 78068-465, 

Cuiabá/MT, a qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

acometido, INDEPENDENTEMENTE de TERMO DE COMPROMISSO (artigo 

466 do CPC/2015). INTIMEM-SE, ainda, as PARTES para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, MANIFESTEM-SE nos termos do art. 465, § 1º, do 

CPC/2015, arguindo eventual impedimento ou suspeição do perito, 

INDICANDO seus ASSISTENTES TÉCNICOS e APRESENTANDO QUESITOS, 

com as ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”. Deverá a Senhora 

PERITA, no prazo de 05 (dez) dias, apresentar sua PROPOSTA de 

HONORÁRIOS, bem como CURRÍCULO com comprovação de 

especialização e CONTATOS PROFISSIONAIS, em especial endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais, conforme 

determina o art. 465, § 2º, do CPC/2015, atentando-se à relevância 

econômica e a complexidade da demanda que presumo impor verificação 

minuciosa, eis que a matéria exige conhecimentos técnicos, cujo LAUDO 

PERICIAL deverá ser apresentado em 30 (trinta) dias (art. 465, “caput”, do 

CPC/2015), observado o disposto no art. 473 do CPC/2015. Com a 

APRESENTAÇÃO do VALOR dos HONORÁRIOS pela PERITA, diga o 

AUTOR, em 05 (cinco) dias. Se CONCORDADO pelo mesmo, DETERMINO à 

Sra. PERITA que inicie os trabalhos no prazo mínimo possível (com o prazo 

para o término alhures assinalado). No caso de DISCORDÂNCIA, o AUTOR 

deverá APRESENTAR contra proposta no prazo de 05 (cinco) dias, ao que 

deverá ser INTIMADA a PERITA para ARRAZOAR em igual prazo. DEPOIS 

de DECIDIDO o HISTÓRICO da HIPÓTESE descrita quanto a DIVERGÊNCIA 

dos HONORÁRIOS da Sra. PERITA, se houver, DEPOSITE o AUTOR os 

HONORÁRIOS da PERITA, que deverão ser efetuados em 02 (duas) 

parcelas: a) 1ª - 50% (cinqüenta por cento) do valor em até 05 (cinco) 

dias antes da data marcada para início dos trabalhos, a serem 

depositados conforme RESOLUÇÃO 11/2010 – TP (TJMT) e art. 465, § 4º, 

do CPC/2015; b) 2ª - 50% (cinqüenta por cento) que deverá ser 

depositada, da mesma forma, no prazo consignado à PERITA para que o 

mesmo apresente o LAUDO PERICIAL nos autos, conforme art. 465, § 4º, 

do CPC/2015. Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no PRAZO 

COMUM de 15 (quinze) dias, podendo o ASSISTENTE TÉCNICO de cada 

uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo PARECER, nos 

termos do art. 477, parágrafo 1º, do CPC/2015. II – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002784-46.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de “bloqueio judicial dos repasses 

realizados pelo Estado de Mato Grosso, até o limite integral da execução” 

(ID. 11133402), eis que, por ora, apresenta-se prematuro seu deferimento, 

previamente à oportunidade de manifestação e adimplemento da parte 

Devedora; II – Assim, na forma do artigo 513 §2º, INTIME-SE a parte 

EXECUTADA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver; III - Fica a parte EXECUTADA advertida de que, 

transcorrido o PRAZO previsto no art. 523 sem o PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO, ini-cia-se o PRAZO de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, APRESENTE, nos 

próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO; IV - Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o DÉBITO será ACRESCIDO de 

MULTA de 10% (dez por cento) e, também, de HONORÁRIOS de 

ADVOGADO de 10% (dez por cento); V - Efetuado o PAGAMENTO 

PARCIAL no prazo alhures previsto (item I), a MULTA e os HONORÁRIOS 

(item III) INCIDIRÃO sobre o RESTANTE; VI - Não efetuado tempestivamente 

o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, MANDADO de 

PENHORA e AVALIAÇÃO, seguindo-se os ATOS de EXPROPRIAÇÃO; VII - 

Por fim, CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO da DECISÃO e 

TRANSCORRIDO o PRAZO do art. 523, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, a parte EXEQUENTE poderá REQUERER diretamente à 

Serventia a EXPEDIÇÃO de CERTIDÃO, nos termos do art. 517 do CPC, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo 

Civil. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001203-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ESPOSITO VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

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 #1001203-93.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ROGERIO ESPOSITO VILELA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ROGERIO 

ESPÓSITO VILELA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento. Aduz que foi admitido (a) 

mediante aprovação em concurso público realizado em 05/06/2005 e 

nomeado (a) por meio da Portaria n° 125/2007 de 02/04/2007 para o 

quadro efetivo no cargo de MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 30 HS. Esclarece 

que durante todo o período que vem trabalhando para o Requerido não 

recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por 

cento) de cada ano de atividade exercida e adicional por tempo de 

serviço. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, 

promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e 

adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as deduções pretendidas 

neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos 

jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID nº 

4452736. Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 

4945216 arguindo, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 5870061, 

por meio do qual a parte Autora rechaça as exposições contestatórias do 

Requerido. DESPACHO de ID nº. 6761606, intimando para a 

ESPECIFICAREM as PROVAS, a qual foi atendida pelo Requerente ao ID nº. 

7783027, e pelo Requerido ao ID nº 7986761. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. Feitas estas 

considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o JULGAMENTO 

ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA O Requerido alega que “o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo Autor”. Pois bem. O valor da causa no 

CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da petição inicial (art. 

319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, 

parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, 

o Novo Código segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as 

causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 

291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não 

patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou 

“para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os elementos 

necessários à quantificação do proveito econômico buscados na 

demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA 

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo pagamento na 

base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício, com incidência 

sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e 

férias, bem como que as linhas de progressões funcionais de carreira, na 

modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em 

situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a 

partir da data do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, 

dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma 

especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2007, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(31/10/2016 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 
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aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1º Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2º A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinquenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1º Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado”(AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por 

lei.Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 
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Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo da 6ª Vara), sendo desnecessárias repetidas 

juntadas, em razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, 

denota-se, em análise aos mencionados processos legislativos, que a Lei 

Municipal nº 663/2001 entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em 

seu próprio bojo, precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos 

financeiros a partir de 01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi 

ofertada a contestação, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período 

indiciado para realização dos efeitos, a Administração Pública apenas 

informou que não foi realizada a previsão de dotação orçamentária para 

as despesas insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de 

dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente à 

progressão funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, 

sancionada e promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é 

fundamento suficiente para afastar o direito do servidor, desde que 

preenchido os requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista 

que não pode, por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter 

seu direito satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em 

extrapolação dos limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, 

pois, como já explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo 

deste limite as despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o 

Judiciário não está criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas 

tão somente determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a 

pacificar o conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra 

legem” da Administração. Ante todo o exposto, em consonância com 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO 

À PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 01/03/2007 (ID nº 3306047), entrando em exercício em 

01/03/2007 (ID nº 3305927), no cargo de MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 30 

HS. Na data da investidura ao cargo, encontrava-se em vigência a Lei nº 

663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou o direito à progressão 

funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os servidores efetivos 

progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente 

por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à 

Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 2º - A 

Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o 

exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente 

Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado 

ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo 

Chefe do Poder Executivo. § 3º - As linhas de progressão verticais, são 

representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão 

cada uma, a um ano de efetivo exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os 

coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem 

aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos 

servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação 

por antiguidade e merecimento): (...) (Redação alterada pela Lei nº 

663/01)”. Conforme já mencionado, a Requerente adentrou no serviço 

público, mediante concurso, conforme portaria e termo de posse, 

evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico estabelecido com o Município 

de Sinop, a partir de 01/03/2007. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/03/2008, entretanto, pela data da 

distribuição ser em 31/10/2016, a Requerente tem direito a receber a partir 

do de 31/10/2011. Seguindo essa linha de raciocínio, além de reconhecer 

a data para o cômputo do benefício, imprescindível também elevar a 

referência e o coeficiente de gratificação, conforme estatui a já 

mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e seguintes). Assim 

tem-se: Datas para cômputo do benefício – Referências; Linha Atuarial 

Vertical (coeficiente de gratificação por Antiguidade e Merecimento): 

“01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III - 0,06 01/01/05 IV - 0,08 

01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 0,14 01/01/09 VIII - 0,16 

01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 0,22” (...). Esse é o 

ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA 

– APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada. IV – Em se tratando de condenação imposta à Fazenda 

Pública, os honorários sucumbenciais advocatícios devem ser fixados 

consoante apreciação equitativa do juiz, observados os balizadores 

elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação de quantia certa. (Apelação / 

Reexame Necessário 162383/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 
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norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01/01/2002. 

Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado 

a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em 

seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo 

esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do 

art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento 

das verbas respectivas a partir de OUTUBRO de 2011 até a data do 

devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária 

utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, 

de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a 

partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial 

(IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do art. 98, do CPC/2015. DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente 

decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município 

de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse 

sentido: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE 

PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE 

VENCIDA. Se o embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte 

vencida deve arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO 

PREVISTA NO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA 

JÁ PAGA - CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM 

PARTE DO DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM 

RELAÇÃO A ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de 

execução por estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da 

parcela da execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do 

Código Civil se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos 

termos do disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 

2002, Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, 

ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a 

ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser 

apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 

3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não 

havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos 

termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005165-90.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA CELI LIMA NEPONUCENO DE ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

MARIA CELI LIMA NEPONUCENO DE ALMEIDA em desfavor do MUNICÍPIO 

DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Aduz 

que foi admitido (a) mediante aprovação em concurso público realizado em 

05/06/2005 e nomeado (a) por meio da Portaria n° 098/2008 de 28 de 

fevereiro de 2008 para o quadro efetivo no cargo de MONITOR DE 

CRECHE, Referência CE-06. Esclarece que durante todo o período que 

vem trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação por 

antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de 

atividade exercida e adicional por tempo de serviço. Assevera que a Lei 

663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, 

aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por 

concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por 

ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), bem 

como que este percentual não está sendo repassado à parte Requerente. 

Assim, pretende o recebimento de verba referente à progressão funcional 

de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de serviço. 

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando 

textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO 

ao ID nº 7361720 arguindo, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, 

pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 

8343889, por meio do qual a parte Autora rechaça as exposições 

contestatórias do Requerido. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e 

fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando 

todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação 

probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. Feitas estas considerações, com 

supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015, conheço 

diretamente do pedido e PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. 

DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo 

pagamento na base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício, 

com incidência sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo 

no 13º salário e férias, bem como que as linhas de progressões 

funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam incorporadas em seu 

salário e adicional por tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o 

Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os 

pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 anos, a contar 

preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto 

da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, 

por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª 

Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão 
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formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do 

E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos 

análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações 

vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que vise 

à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 

83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, 

DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta 

forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(20/04/2017 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1º Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2º A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinquenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1º Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 
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percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado”(AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por 

lei.Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo da 6ª Vara), sendo desnecessárias repetidas 

juntadas, em razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, 

denota-se, em análise aos mencionados processos legislativos, que a Lei 

Municipal nº 663/2001 entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em 

seu próprio bojo, precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos 

financeiros a partir de 01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi 

ofertada a contestação, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período 

indiciado para realização dos efeitos, a Administração Pública apenas 

informou que não foi realizada a previsão de dotação orçamentária para 

as despesas insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de 

dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente à 

progressão funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, 

sancionada e promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é 

fundamento suficiente para afastar o direito do servidor, desde que 

preenchido os requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista 

que não pode, por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter 

seu direito satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em 

extrapolação dos limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, 

pois, como já explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo 

deste limite as despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o 

Judiciário não está criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas 

tão somente determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a 

pacificar o conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra 

legem” da Administração. Ante todo o exposto, em consonância com 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO 

À PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 31/01/2008 (ID nº 6139755 - Pág. 3), entrando em 

exercício em 01/02/2008 (ID nº 6139755 - Pág. 6), no cargo de MONITOR 

DE CRECHE, Referência CE-06. Na data da investidura ao cargo, 

encontrava-se em vigência a Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e 

assegurou o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 

– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop, a partir de 31/01/2008. Nessa 

perspectiva, nos termos da legislação supra, o direito à progressão 

somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo exercício na classe 

a que pertence. Contudo, de acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os 

efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 31/01/2009, 

entretanto, pela data da distribuição ser em 20/04/2017, a Requerente tem 

direito a receber a partir do de 20/04/2012. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 
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MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01/01/2002. 

Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado 

a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em 

seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. 

DOS REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Compulsando os autos, 

verifica-se que o autor, servidor público concursado, pleiteia pelo décimo 

terceiro salário em sua integralidade, eis que, não recebeu “Auxilio 

Alimentação no 13º salários de 2016”. Não há dúvidas que o servidor 

público possui direito em perceber o décimo terceiro salário, haja vista a 

previsão constitucional: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: VIII - 

décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria”. Além do mais, é um dos direitos elencados pela lei 

complementar nº 093 de 23 de junho de 2003. “Art. 62 Ficam 

estabelecidos os seguintes direitos e concessões ao servidor: § 1º São 

Direitos Especiais do servidor: I - décima terceira remuneração (...)”. O 

ajuste pode ser expresso ou tácito (as gratificações habituais 

consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário, 

conforme Súmula n. 207 do STF). “SÚMULA 207. As gratificações 

habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente 

convencionadas, integrando o salário”. Acrescenta ainda que, na base de 

cálculo do décimo terceiro é inclusa a remuneração integral do servidor, 

bem como vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

UNIMONTES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. 

INCLUSÃO DA GIEFS. POSSIBILIDADE. 1. A base de cálculo do décimo 

terceiro salário deve considerar a remuneração integral do servidor, isto é, 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em Lei. 2. O cálculo da gratificação natalina 

deve considerar a GIEFS, conforme entendimento firmado pela 1ª Câmara 

de Uniformização de Jurisprudência Cível no julgamento do processo 

1.0024.10.090327-7/002” (TJMG; APCV 1.0433.14.014391-1/001; Rel. Des. 

Carlos Roberto de Faria; Julg. 09/03/2017; DJEMG 27/03/2017). Ora, o que 

se pleiteia, nesta demanda, são direitos constitucionais garantidos ao 

servidor e reiterados por lei complementar, que discorrem sobre o seu 

estatuto. Logo, o Servidor Público faz jus ao recebimento do décimo 

terceiro salário integral, eis que trata-se de direito assegurado pela 

Constituição Federal e Lei Complementar. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL 

VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores 

serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei 

nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de ABRIL de 2012 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, bem como, o décimo terceiro em 

integralidade; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga 

até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente decaiu minimamente do 

pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por 

inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o 

embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve 

arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO 

ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - 

CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO 

DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A 

ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 243 de 305



estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da 

execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil 

se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do 

disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, 

Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, 

ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a 

ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser 

apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 

3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não 

havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos 

termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005241-17.2017.8.11.0015
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THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005241-17.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CLAUDIO JOSE DE FARIA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CLÁUDIO JOSÉ DE 

FARIA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do 

direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação 

em concurso público realizado em 29/03/1993 e nomeado (a) por meio da 

Portaria n° 472/94 de 20 de JUNHO de 1994 para o quadro efetivo no 

cargo de MOTORISTA DE VEÍCULO PESADOS, Referência N/M-28. 

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para o 

Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 

2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida e adicional por 

tempo de serviço. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, 

promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e 

adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as deduções pretendidas 

neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos 

jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo Requerido foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 7370523 arguindo, preliminarmente, 

a prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 8674810, por meio do qual a parte Autora 

rechaça as exposições contestatórias do Requerido. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A 

parte Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), 

por ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do 

servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que 

as linhas de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, 

sejam incorporadas em seu salário e adicional por tempo de serviço. Em 

sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, a 

prescrição de todos os pedido fundados em situações ocorridas no 

período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data do 

ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º 

do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1994, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(20/04/2017 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 244 de 305



despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1º Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2º A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinquenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1º Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado”(AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por 

lei.Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo da 6ª Vara), sendo desnecessárias repetidas 

juntadas, em razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, 

denota-se, em análise aos mencionados processos legislativos, que a Lei 

Municipal nº 663/2001 entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em 

seu próprio bojo, precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos 

financeiros a partir de 01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi 

ofertada a contestação, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período 
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indiciado para realização dos efeitos, a Administração Pública apenas 

informou que não foi realizada a previsão de dotação orçamentária para 

as despesas insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de 

dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente à 

progressão funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, 

sancionada e promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é 

fundamento suficiente para afastar o direito do servidor, desde que 

preenchido os requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista 

que não pode, por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter 

seu direito satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em 

extrapolação dos limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, 

pois, como já explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo 

deste limite as despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o 

Judiciário não está criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas 

tão somente determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a 

pacificar o conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra 

legem” da Administração. Ante todo o exposto, em consonância com 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO 

À PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 21/06/1994 (ID nº 6151069 - Pág. 4), no cargo de 

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADOS, Referência N/M-28. Na data da 

investidura ao cargo, com a entrada em exercício, encontrava-se em 

vigência a Lei nº 568/99, alterada, posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 

20/12/01, que alterou e assegurou o direito à progressão funcional nos 

seguintes termos: “Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na 

carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de 

antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de 

Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 2º - A Comissão de 

Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de 

boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo 

sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao 

Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe 

do Poder Executivo. § 3º - As linhas de progressão verticais, são 

representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão 

cada uma, a um ano de efetivo exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os 

coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem 

aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos 

servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação 

por antiguidade e merecimento): (...) (Redação alterada pela Lei nº 

663/01)”. Conforme já mencionado, a Requerente adentrou no serviço 

público, mediante concurso, conforme portaria e termo de posse, 

evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico estabelecido com o Município 

de Sinop, a partir de 21/06/1994. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/2002, entretanto, pela data da 

distribuição ser em 20/04/2017, a Requerente tem direito a receber a partir 

do de 20/04/2012. Seguindo essa linha de raciocínio, além de reconhecer 

a data para o cômputo do benefício, imprescindível também elevar a 

referência e o coeficiente de gratificação, conforme estatui a já 

mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e seguintes). Assim 

tem-se: Datas para cômputo do benefício – Referências; Linha Atuarial 

Vertical (coeficiente de gratificação por Antiguidade e Merecimento): 

“01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III - 0,06 01/01/05 IV - 0,08 

01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 0,14 01/01/09 VIII - 0,16 

01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 0,22” (...). Esse é o 

ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA 

– APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada. IV – Em se tratando de condenação imposta à Fazenda 

Pública, os honorários sucumbenciais advocatícios devem ser fixados 

consoante apreciação equitativa do juiz, observados os balizadores 

elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação de quantia certa. (Apelação / 

Reexame Necessário 162383/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01/01/2002. 

Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado 

a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em 

seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 
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PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. 

DOS REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS Compulsando 

os autos, verifica-se que o autor, servidor público concursado, pleiteia 

pelo décimo terceiro salário e férias em sua integralidade, eis que, não 

recebeu a “insalubridade no 13º salário de 2013, Horas Extras e 

Insalubridade nos 13º salários de 2014, 2015, Horas Extras, Insalubridade, 

Adicional Noturno nos 13º salários de 2016, 2017, Horas Extras nas férias 

de 2013, Horas Extras e Adicional Noturno nas férias de 2015”. Não há 

dúvidas que o servidor público possui direito em perceber o décimo 

terceiro salário, haja vista a previsão constitucional: “Art. 7º São direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria”. Além do mais, é um 

dos direitos elencados pela lei complementar nº 093 de 23 de junho de 

2003. “Art. 62 Ficam estabelecidos os seguintes direitos e concessões ao 

servidor: § 1º São Direitos Especiais do servidor: I - décima terceira 

remuneração; II - férias anuais com a remuneração acrescida de 1/3 (um 

terço) (...)”. O ajuste pode ser expresso ou tácito (as gratificações 

habituais consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o 

salário, conforme Súmula n. 207 do STF). “SÚMULA 207. As gratificações 

habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente 

convencionadas, integrando o salário”. Acrescenta ainda que, na base de 

cálculo do décimo terceiro é inclusa a remuneração integral do servidor, 

bem como vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

UNIMONTES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. 

INCLUSÃO DA GIEFS. POSSIBILIDADE. 1. A base de cálculo do décimo 

terceiro salário deve considerar a remuneração integral do servidor, isto é, 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em Lei. 2. O cálculo da gratificação natalina 

deve considerar a GIEFS, conforme entendimento firmado pela 1ª Câmara 

de Uniformização de Jurisprudência Cível no julgamento do processo 

1.0024.10.090327-7/002” (TJMG; APCV 1.0433.14.014391-1/001; Rel. Des. 

Carlos Roberto de Faria; Julg. 09/03/2017; DJEMG 27/03/2017). Assim 

como nas férias: “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. Autora contratada em 24/01/1980 

e nomeada a partir de 01/12/1984 pelo muncípio em virtude de concurso 

público. Inexistência de prova de pagamento integral e retroativo de 

verbas salariais. Obrigação de o municipio pagar as diferenças do 13º 

salário e do adicional de férias integral e proporcional do período de 14/ 

04/2003 até 31/12/2007. Valor da condenação corrigido a partir da citação 

da ação, de acordo com o índice aplicado à caderneta de poupança (0,5% 

ao mês) até a expedição do precatório e, a partir daí, passando a incidir o 

ipca-e e os juros devem seguir a remuneração da caderneta de poupança. 

Precedentes jurisprudenciais. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

parcialmente reformada em sede de reexame necessário” (TJBA; AP 

0000230-33.2008.8.05.0265; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Baltazar Miranda Saraiva; Julg. 25/04/2017; DJBA 03/05/2017; Pág. 258). 

Ora, o que se pleiteia, nesta demanda, são direitos constitucionais 

garantidos ao servidor e reiterados por lei complementar, que discorrem 

sobre o seu estatuto. Logo, o Servidor Público faz jus ao recebimento do 

décimo terceiro salário e férias integral, eis que trata-se de direito 

assegurado pela Constituição Federal e Lei Complementar. “Ex positis”, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL 

VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores 

serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei 

nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de ABRIL de 2012 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, bem como, o décimo terceiro e férias em 

integralidade; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga 

até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente decaiu minimamente do 

pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por 

inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o 

embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve 

arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO 

ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - 

CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO 

DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A 

ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por 

estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da 

execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil 

se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do 

disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, 

Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, 

ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a 

ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser 

apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 

3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não 

havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos 

termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002214-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO VASQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

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 #1002214-60.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ALESSANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO VASQUES RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por ALESSANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO VASQUES em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à 

percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação 

em concurso público realizado em 26/05 e 12/06/2002 e nomeado (a) por 
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meio da Portaria n° 223/2002 datada de 10 de setembro de 2002 para o 

quadro efetivo no cargo de AGENTE DE SERVIÇO DE SAÚDE, Referência 

CE-007. Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para o 

Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 

2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida e adicional por 

tempo de serviço. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, 

promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e 

adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as deduções pretendidas 

neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos 

jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID nº 

4454807. Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID nº 

4905683 arguindo, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO de ID nº 8853206, 

por meio do qual a parte Autora rechaça as exposições contestatórias do 

Requerido. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos 

discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos 

que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma 

que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. 

I, do CPC/2015. Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e 

PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR - 

PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% 

(dois por cento), por ano de efetivo exercício, com incidência sobre o 

salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, 

bem como que as linhas de progressões funcionais de carreira, na 

modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário e adicional por 

tempo de serviço. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em 

situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a 

partir da data do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, 

dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma 

especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2002, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(24/11/2016 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 
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na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1º Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2º A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinquenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1º Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado”(AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por 

lei.Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo da 6ª Vara), sendo desnecessárias repetidas 

juntadas, em razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, 

denota-se, em análise aos mencionados processos legislativos, que a Lei 

Municipal nº 663/2001 entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em 

seu próprio bojo, precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos 

financeiros a partir de 01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi 

ofertada a contestação, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período 

indiciado para realização dos efeitos, a Administração Pública apenas 

informou que não foi realizada a previsão de dotação orçamentária para 

as despesas insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de 

dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente à 

progressão funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, 

sancionada e promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é 

fundamento suficiente para afastar o direito do servidor, desde que 

preenchido os requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista 

que não pode, por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter 

seu direito satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em 

extrapolação dos limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, 

pois, como já explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo 

deste limite as despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o 

Judiciário não está criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas 

tão somente determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a 

pacificar o conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra 

legem” da Administração. Ante todo o exposto, em consonância com 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO 

À PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 30/08/2002 (ID nº 4171554 - Pág. 3), entrando em 

exercício em 02/09/2002 (ID nº 4171554 - Pág. 6), no cargo de AGENTE DE 

SERVIÇO DE SAÚDE, Referência CE-007. Na data da investidura ao cargo, 

encontrava-se em vigência a Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e 

assegurou o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 

– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 
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romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop, a partir de 30/08/2002. Nessa 

perspectiva, nos termos da legislação supra, o direito à progressão 

somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo exercício na classe 

a que pertence. Contudo, de acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os 

efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 30/08/2003, 

entretanto, pela data da distribuição ser em 24/11/2016, a Requerente tem 

direito a receber a partir do de 24/11/2011. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01/01/2002. 

Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado 

a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em 

seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. 

DOS REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS Compulsando 

os autos, verifica-se que o autor, servidor público concursado, pleiteia 

pelo décimo terceiro salário e férias em sua integralidade, eis que, não 

recebeu “Horas Extras e Insalubridade nos 13º salários de 2012, 2016, a 

Insalubridade nos 13º salários, 2014, 2015, Horas Extras nas férias de 

2016, não pagou integralmente o 13º salário de 2013”. Não há dúvidas que 

o servidor público possui direito em perceber o décimo terceiro salário, 

haja vista a previsão constitucional: “Art. 7º São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria”. Além do mais, é um 

dos direitos elencados pela lei complementar nº 093 de 23 de junho de 

2003. “Art. 62 Ficam estabelecidos os seguintes direitos e concessões ao 

servidor: § 1º São Direitos Especiais do servidor: I - décima terceira 

remuneração; II - férias anuais com a remuneração acrescida de 1/3 (um 

terço) (...)”. O ajuste pode ser expresso ou tácito (as gratificações 

habituais consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o 

salário, conforme Súmula n. 207 do STF). “SÚMULA 207. As gratificações 

habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente 

convencionadas, integrando o salário”. Acrescenta ainda que, na base de 

cálculo do décimo terceiro é inclusa a remuneração integral do servidor, 
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bem como vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

UNIMONTES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. 

INCLUSÃO DA GIEFS. POSSIBILIDADE. 1. A base de cálculo do décimo 

terceiro salário deve considerar a remuneração integral do servidor, isto é, 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em Lei. 2. O cálculo da gratificação natalina 

deve considerar a GIEFS, conforme entendimento firmado pela 1ª Câmara 

de Uniformização de Jurisprudência Cível no julgamento do processo 

1.0024.10.090327-7/002” (TJMG; APCV 1.0433.14.014391-1/001; Rel. Des. 

Carlos Roberto de Faria; Julg. 09/03/2017; DJEMG 27/03/2017). Assim 

como nas férias: “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. Autora contratada em 24/01/1980 

e nomeada a partir de 01/12/1984 pelo muncípio em virtude de concurso 

público. Inexistência de prova de pagamento integral e retroativo de 

verbas salariais. Obrigação de o municipio pagar as diferenças do 13º 

salário e do adicional de férias integral e proporcional do período de 14/ 

04/2003 até 31/12/2007. Valor da condenação corrigido a partir da citação 

da ação, de acordo com o índice aplicado à caderneta de poupança (0,5% 

ao mês) até a expedição do precatório e, a partir daí, passando a incidir o 

ipca-e e os juros devem seguir a remuneração da caderneta de poupança. 

Precedentes jurisprudenciais. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

parcialmente reformada em sede de reexame necessário” (TJBA; AP 

0000230-33.2008.8.05.0265; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Baltazar Miranda Saraiva; Julg. 25/04/2017; DJBA 03/05/2017; Pág. 258). 

Ora, o que se pleiteia, nesta demanda, são direitos constitucionais 

garantidos ao servidor e reiterados por lei complementar, que discorrem 

sobre o seu estatuto. Logo, o Servidor Público faz jus ao recebimento do 

décimo terceiro salário e férias integral, eis que trata-se de direito 

assegurado pela Constituição Federal e Lei Complementar. “Ex positis”, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL 

VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores 

serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei 

nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de NOVEMBRO de 2011 até a data do devido cálculo 

em fase de liquidação de sentença, bem como, o décimo terceiro e férias 

em integralidade; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter 

sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando 

passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de 

preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de 

mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente decaiu minimamente do 

pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por 

inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o 

embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve 

arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO 

ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - 

CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO 

DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A 

ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por 

estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da 

execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil 

se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do 

disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, 

Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, 

ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a 

ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser 

apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 

3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não 

havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos 

termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007326-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA PENHA ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANES FANTI DE ALMEIDA NOBREGA JACQUES - PRESIDENTE DA 

COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE (IMPETRADO)

ROSANA MARTINELLI - PREFEITA DE SINOP/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007326-73.2017.8.11.0015 

IMPETRANTE: LUIZ DA PENHA ARAUJO IMPETRADO: ROSANA 

MARTINELLI - PREFEITA DE SINOP/MT, DIANES FANTI DE ALMEIDA 

NOBREGA JACQUES - PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 

PERMANENTE Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C 

PEDIDO DE LIMINAR proposto por LUIZ DA PENHA ARAUJO, em desfavor 

ROSANA MARTINELLI e DIANES FANTI DE ALMEIDA NÓBREGA JACQUES. 

Aduz que, “é servidor público municipal concursado desde 03/11/2003, na 

função de fiscal de obras”, entretanto, em novembro de 2015, o chefe do 

poder executivo municipal constituiu “uma Comissão de Sindicância para 

apurar fatos ocorridos no PRODEURBS – NUCLEO DE PROJETOS E 

DESENVOLVIMENTO URBANO DE SINOP”. Assevera ainda que não houve 

o exame grafotécnico e “o Chefe do Poder Executivo Municipal, 

contrariando o artigo 221 do Estatuto do Servidor Público Municipal, 

expediu a Portaria 131/2016 determinando a abertura de Processo 

Administrativo Disciplinar” contra o Impetrante, no qual houve diversos 

erros e nulidades. Por fim, requer a nulidade “do Processo Administrativo 

Disciplinar 001/2016 e Sindicância 688/2015, notadamente o ato de 

exoneração materializado através da Portaria 453/2017 publicado em 

16/03/2017, e seus efeitos”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. O 

PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA foi DENEGADA em 30/06/2017 (ID nº 

8300889). MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ao ID nº 11302635. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

oportuno consignar que se trata de MANDADO de SEGURANÇA eis que a 

autora, IMPETRANTE, busca salvaguardar DIREITO LÍQUIDO e CERTO. 

Conforme a Lei n.º 12.016, de 07 de agosto de 2009, o Mandado de 

Segurança tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, devido à ilegalidade ou 

abuso de poder, ou seja, é uma Ação Constitucional, de natureza civil, que 

visa garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou particular que atue em regime de delegação ou 

autorização do poder público. Direito líquido e certo é aquele comprovado 

e induvidoso, sobre o qual não exista qualquer dúvida. O fato alegado 

deve ser provado de plano, por meio de documentação inequívoca, no 

momento do ajuizamento da ação. Para que se configure o interesse 

processual, exige-se, no plano da cognição “in statu assertionis”, não só a 

utilização do instrumento de tutela jurisdicional adequado, mas, sobretudo, 

a efetiva utilidade e necessidade da tutela judicial pretendida. A liquidez e 

certeza do direito, que se exige como condição de admissibilidade do 

“writ” é a que resulta da prova documental e pré-constituída dos fatos, 

havendo de examinar-se o “meritum causae” sempre que tal prova exista, 

por mais intrincadas e difíceis que sejam as questões de direito. 

Superados os necessários ESCLARECIMENTOS, passa-se à ANÁLISE e 

JULGAMENTO do MÉRITO. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 
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impetrado por LUIZ DA PENHA ARAUJO em face de ROSANA MARTINELLI 

e DIANES FANTI DE ALMEIDA NÓBREGA JACQUES, alegando que é 

servidor público municipal desde 03/11/2003, na função de fiscal de obras 

e que após figurar como investigado no Processo Administrativo 

Disciplinar instaurado para investigar possíveis irregularidades ocorridas 

no Núcleo de Projetos e Desenvolvimento Urbano de Sinop – PRODEURBS, 

no qual alegar a existência de diversas ilegalidades passíveis de 

anulação, foi exonerado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal a 

época, ato que contraria o Estatuto do Servidor Público Municipal. Pois 

bem. Como se sabe a inicial do MANDADO de SEGURANÇA deve ser 

INSTRUÍDA com PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE para DEMONSTRAR o 

DIREITO INVOCADO, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito, eis que a via NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

Conquanto, se a EXISTÊNCIA do DIREITO for DUVIDOSA ou se sua 

EXTENSÃO ainda NÃO ESTIVER SUFICIENTEMENTE DELIMITADA, em razão 

de DEPENDER de SITUAÇÕES e FATOS ainda INDETERMINADOS, tal direito 

DEVERÁ ser DEFENDIDO por meio de outras AÇÕES JUDICIAIS, mas não 

na via especial e sumária do mandado de segurança. No caso dos autos, 

após detida análise, verifica-se que para a CONSTATAÇÃO das 

suscitadas ILEGALIDADES, existe CLARAMENTE a NECESSIDADE de 

DILAÇÃO PROBATÓRIA, objetivando CONFIRMAR ou NÃO as 

AFIRMAÇÕES da parte Impetrante, situação INCOMPATÍVEL com o RITO 

CÉLERE do “MANDAMUS”. Frisa-se, portanto, que o DIREITO LÍQUIDO e 

CERTO é aquele DEMONSTRADO DE PLANO, SEM INCERTEZA a respeito 

dos FATOS NARRADOS pela parte Impetrante, o que se apresenta 

MANIFESTO na sua EXISTÊNCIA, DELIMITADO na sua EXTENSÃO e APTO 

a ser EXERCITADO no momento da impetração, do contrário NÃO SERÁ 

CABÍVEL o MANDADO de SEGURANÇA. Sobre o tema: ADMINISTRATIVO. 

PENSÃO ESPECIAL. LEI ESTADUAL 14.226/2002. TRABALHO DE 

VIGILÂNCIA REALIZADO NO DEPÓSITO DE REJEITOS RADIOATIVOS DO 

CÉSIO 137. NÃO INDICAÇÃO DA NATUREZA DA MOLÉSTIA CONTRAÍDA. 

NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA. (...) 2. A documentação trazida aos autos não permite 

juízo de certeza quanto aos fatos alegados na impetração, razão pela qual 

forçoso reconhecer a falta de prova pré-constituída necessária ao 

reconhecimento do direito afirmado no mandado de segurança. 3. Recurso 

ordinário a que se nega provimento. (RMS 33.321/GO, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 27/09/2011, DJe 30/09/2011). 

Assim, não havendo nos autos ELEMENTOS PROBATÓRIOS capazes de 

demonstrar, de plano, a SUPOSTA LESÃO ao alegado direito líquido e 

certo, mostra-se INVIÁVEL o CABIMENTO da AÇÃO MANDAMENTAL. O 

DIREITO LÍQUIDO e CERTO, repita-se, é aquele INDENE de DÚVIDAS, que 

DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA, capaz de ser COMPROVADO DE 

PLANO, por DOCUMENTAÇÃO MANIFESTA. De tão óbvia a existência do 

direito e da lesão, que o rito da ação em tela se caracteriza pelo CARÁTER 

ESSENCIALMENTE SUMÁRIO, pois, entendendo-se pela existência 

cristalina de um direito lesionado, deverá o Estado-Juiz, incontinenti, 

pronunciar-se pela concessão ou não da segurança. Assim, nos termos 

da MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL de ID. 11302635 - Pág. 2, “os fatos e 

fundamentos constantes da exordial, na verdade, configuram impugnação 

de ato de instauração de sindicância e de processo administrativo 

disciplinar que gerou a demissão de servidor, o ora impetrante, devendo, 

portanto, ser a matéria discutida em ação anulatória e assim, a presente 

via não se mostra adequada para tanto”. Dessa forma, a questão 

INVIABILIZA-SE pela VIA do “mandamus”, pois não se apresenta líquido e 

certo o direito invocado pela parte Impetrante, pelo que a ação carece de 

condição de admissibilidade. Dessa forma, pelo que se verificou, é a 

HIPÓTESE de DENEGAÇÃO da SEGURANÇA. “Ex positis”, DENEGO a 

SEGURANÇA e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO 

com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015. 

ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO à AUTORIDADE COATORA. SEM 

CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem 

como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão 

do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010160-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO OURO VERDE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DE OLIVEIRA (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: 

8010160-61.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: DEPOSITO OURO VERDE LTDA - 

EPP EXECUTADO: GERSON DE OLIVEIRA Vistos, etc. I - Em atenção ao 

petitório de Id. 10388219, EXPEÇA-SE os OFÍCIOS conforme postulado pela 

EXEQUENTE, fixando o prazo de 10(dez) dias para a resposta. II- Quanto 

ao pedido de alvará para liberação de valores, verifico a impossibilidade 

de tal ato, por ora, uma vez que até o momento o executado não foi 

intimado acerca da constrição efetivada via BACENJUD. Com efeito, 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

informe o endereço ATUALIZADO do executado para fins de intimação, 

sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Com o aporte da 

informação, INTIME-SE o executado acerca da penhora online efetivada, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC), 

após, concluso para análise do pedido de alvará, quando transcorrido o 

prazo, o que deverá ser CERTIFICADO. Caso negativo, em caso de inércia 

na informação do novo endereço, concluso para arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000211-35.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA 

RIBEIRO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA. Vistos, etc. 1. 

Considerando que na presente demanda a reclamante pugna seja excluído 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte a título de EMENDA à INICIAL, extrato 

de consulta ATUALIZADO que demonstre que seu nome encontra-se 

negativado, bem como, documentos pessoais LEGÍVEIS; 2. Com o aporte, 

concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010640-78.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TUIUIU DIESEL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO)

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORINO REPRESENTACAO COMERCIAL DE ESQUADRIAS E MADEIRAS 

LTDA ME - ME (EXECUTADO)

 

Certifico, que o(a) Promovido(a) foi devidamente intimado(a), para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias cumprisse voluntariamente a sentença, 

deixando transcorrer o prazo sem o devido pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010949-60.2016.8.11.0015

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:

VANESSA CELESTINO DUARTE (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço atualizado da 

promovida, ou requeira o que for de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013654-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINAIRA DOMINGUES BARBUIO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (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)

 

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 16/03/2018 16:45. Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010140-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR DE OLIVEIRA CUQUI (RÉU)

 

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 19/03/2018 13:00. Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012774-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE DAMBROS (REQUERIDO)

FRANCISCO DA LUZ DE SOUZA SILVA (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 19/03/2018 08:15. Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011909-21.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

LEONARDO BRAZ DE CARVALHO OAB - MG76653 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, 

RATIFICO a decisão conforme proferida, com fundamento no artigo 269 do 

Código de Processo Civil, acatando a opinião do(a) Juiz(a) Leigo(a) e via 

de consequência EXTINGUO o feito. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Nada sendo requerido, ocorrido o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011909-21.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

LEONARDO BRAZ DE CARVALHO OAB - MG76653 (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP PRAÇA Praça dos Três Poderes, 

175, Centro - SINOP Numero do Processo: 0011909-84.2013.811.0007 

Polo Ativo: GELSON RIBEIRO DA SILVA Polo Passivo: NOVO MUNDO 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA,NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

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, o 

qual, em síntese, visa discutir a validade dos atos praticados nos autos, 

aduzindo que o executado não fora intimado na pessoa do advogado 

constituído a quem se pediu exclusividade de intimação. Compulsando 

detidamente os autos verifico que assiste razão ao embargante, posto 

que, em que pese o pleito de intimação exclusiva aportada no mov. n° 22 

dos autos (contestação), o advogado não fora habilitado com 

exclusividade no sistema, sendo a intimação expedida em nome de outra 

advogada, razão porque deve ser renovado o ato, diante da evidente 

invalidade da intimação realizada e demais atos posteriores. Nesse sentido 

a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. 

NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. 

PLURALIDADE DE ADVOGADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO 

PARA QUE FOSSE INTIMADO UM DETERMINADO DEFENSOR. 

PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. 1. É válida e eficaz a intimação 

realizada em nome de um só dos advogados constituídos, a menos que 

haja pedido expresso para que as publicações sejam realizadas 

exclusivamente em nome de determinado patrono ou de todos. 2. No caso, 

houve requerimento explícito para que as intimações fossem feitas em 

nome de um advogado, mas foi o colega dele o intimado tanto da sessão 

de julgamento quanto do acórdão da apelação pela imprensa oficial. 3. 

Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para anular o acórdão 

proferido na apelação e, consequentemente, o respectivo trânsito em 

julgado, devendo ser proferido outro, com a correta intimação da defesa.

(STJ - HC: 271790 SP 2013/0181887-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 29/06/2015) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO EXPRESSO DE 

INTIMAÇÃO ESPECÍFICA EM NOME DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO EM 

NOME DE PROCURADOR DIVERSO. INVALIDADE DO ATO. DECISÃO QUE 

NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 543-C, 

§ 7º, I, DO CPC. DESCABIMENTO. 1. Admitem-se como agravo regimental 

embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo 

relator do feito no tribunal, em nome dos princípios da economia 

processual e da fungibilidade. 2. É inválida intimação efetuada em nome de 

um advogado constituído nos autos se existe pedido expresso para que a 

publicação seja realizada em nome de outro patrono. 3. A Corte Especial 

do STJ, ao apreciar a Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP, decidiu 

"que não cabe agravo de instrumento contra decisão que nega 

seguimento a recurso especial com base no art. 543, § 7º, inciso I, do 

CPC". 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao 

qual se nega provimento.(STJ - EDcl no AREsp: 177799 SP 

2012/0098655-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 

Julgamento: 25/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

28/06/2013). Destaques acrescidos. ?Ex positis? JULGO PROCEDENTE os 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, para tornar sem efeito os atos 

praticados a partir da intimação da sentença. Determino que seja expedida 

nova intimação da sentença em relação à requerida, após habilitar-se para 
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intimação com exclusividade o advogado da executada, Dr. Carlos 

Fernando Siqueira Castro (mov. n.º 22). Desconstitua-se a penhora 

realizada no evento n.º 112. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012946-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEIMAR ALBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONY VICENTE DOS SANTOS (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 19/03/2018 14:15. Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-62.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SEVERINO SANDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA GARCIA OAB - MT0014815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovido(a) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente guia de 

depósito judicial, tendo em vista que a vinculação não fora realizada, 

conforme oficio de ID 8346961.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007577-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SERGIO GALVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 

1007577-91.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RICARDO SERGIO GALVAN 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. 1. Diante do pedido justificado da 

parte Requerente informando a impossibilidade de comparecer na 

audiência de conciliação designada para o dia 17.08.2017; 2. Determino 

que seja designada nova data, devendo ainda a secretaria comunicar a 

parte requerida do adiamento da audiência, a fim de evitar maiores 

transtornos. 3. Designada a nova data, INTIMEM-SE as partes e seus 

patronos. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se Às providências

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007577-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SERGIO GALVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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 19/03/2018 15:15. Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, 

RATIFICO a decisão conforme proferida, com fundamento no artigo 487 do 

Código de Processo Civil, acatando a opinião do(a) Juiz(a) Leigo(a) e via 

de consequência EXTINGUO o feito. Sem custas ou honorários, nos 

termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Nada sendo requerido, ocorrido o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005743-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FREIRES DE SIQUEIRA 83905898187 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004997-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS RIBEIRO TAQUES COENE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte promovente 

para que, no prazo de 05 dias, informe novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010615-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BUZZIO ' S CERAMICA ARTISTICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBUQUERQUE FILHO E LEITE DA SILVA 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 19/03/2018 16:15. Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012424-61.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL TESTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ARAUJO SILVA OAB - MT0004876S (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR TRELHA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012128-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA SERRAMAD LTDA - EPP (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:

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 DESPACHO Numero do Processo: 

8012128-29.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MADEIREIRA SERRAMAD 

LTDA - EPP REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 03 de maio de 2018, às 08h30; 2. INTIMEM-SE as 

PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de 

seus advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram 

que as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 

05 (cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. 5. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012263-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ANTONIO BASQUERA 87760355149 (REQUERENTE)

DEBORAH FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVISORIAS MARIOSA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (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: 

8012263-41.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DEBORAH FERREIRA LOPES, 

EDIMAR ANTONIO BASQUERA 87760355149 REQUERIDO: DIVISORIAS 

MARIOSA EIRELI - ME Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO 

e JULGAMENTO para o dia 03 de maio de 2018, às 09h00; 2. INTIMEM-SE 

as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas 

de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso 

queiram que as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão 

requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, 

nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a 

presente como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO 

e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUBER MIRANDA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (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: 

1001191-45.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCIELE DOS SANTOS 

REQUERIDO: CLAUBER MIRANDA DE ARAUJO Vistos etc. 1. DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 03 de maio de 

2018, às 09h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam 

intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da 

Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012293-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE JESUS DA SILVA VON DENTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON ESTAVARENGO (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: 

8012293-76.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ROSA DE JESUS DA SILVA 

VON DENTZ REQUERIDO: EDNILSON ESTAVARENGO Vistos etc. 1. 

DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 03 de 

maio de 2018, às 10h00; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de 

que deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no 

máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas 

sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes 

da realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, 

da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012632-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JARIO PASCOAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (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: 

8012632-35.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JARIO PASCOAL DA SILVA 

REQUERIDO: STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Vistos etc. 

1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de 

maio de 2018, às 08h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de 

que deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no 

máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas 

sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes 

da realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, 

da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como MANDADO/CARTA 
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PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MOURA DO VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATHAN ANTUNES PAULUK OAB - MT0020766A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATASHA DOS SANTOS COMERLATTO (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: 

1001423-57.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO MOURA 

DO VALLE REQUERIDO: NATASHA DOS SANTOS COMERLATTO Vistos 

etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 

de maio de 2018, às 09h00; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de 

que deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no 

máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas 

sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes 

da realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, 

da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013542-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI OAB - MT0004360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA VANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339/O (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: 

8013542-62.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO CARLOS GALLI 

REQUERIDO: EVA VANDA DA SILVA Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA 

de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de maio de 2018, às 09h30; 

2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer 

acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) 

testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas por 

este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da 

audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; 4- Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012700-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO CABREIRAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O.W. ZAGO CONSTRUTORA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (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: 

8012700-82.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ARLINDO CABREIRAS DA 

SILVA REQUERIDO: O.W. ZAGO CONSTRUTORA - ME Vistos etc. 1. 

DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de 

maio de 2018, às 10h00; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de 

que deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no 

máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas 

sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes 

da realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, 

da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012992-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO CABREIRAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O.W. ZAGO CONSTRUTORA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (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: 

8012992-67.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ARLINDO CABREIRAS DA 

SILVA REQUERIDO: O.W. ZAGO CONSTRUTORA - ME Vistos etc. 1. 

DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de 

maio de 2018, às 10h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de 

que deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no 

máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas 

sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes 

da realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, 

da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011067-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BARBOSA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENANCIO WOLKWEIS DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(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: 

8011067-36.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SERGIO BARBOSA RAMOS 

REQUERIDO: VENANCIO WOLKWEIS DE PAULA Vistos etc. 1. DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 17 de maio de 

2018, às 08h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam 

intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da 

Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005595-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILDO ARAUJO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MENEGUINI OAB - MT16591 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 
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(ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005595-42.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JUVENILDO ARAUJO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. 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. DA PRELIMINAR A preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada deve ser afastada, sendo a requerida parte legítima para figurar 

no polo passivo, pois, o débito foi realizado tendo como credora o 

Requerido Banco Bonsucesso S/A, bem como, não há que se falar 

ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, embora não autorizada a lançar o 

crédito na fatura, o requerido assim o fez, interferindo na esfera jurídica 

do autor, o que lhe confere pertinência subjetiva passiva para a demanda. 

Não há que se falar em sua ilegitimidade. A preliminar de inépcia da inicial 

não merece prosperar, haja vista que os pedido são totalmente 

compreensíveis no contexto da cobrança indevida pelos requeridos. 

Rejeitam-se, pois, ambas as preliminares. Igualmente, a preliminar de 

ilegitimidade passiva deve ser afastada, sendo a requeridao parte legítima 

para figurar no polo passivo DO MÉRITO 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.” Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face 

do Banco do Brasil S/A e Banco Bonsucesso Consignado S/A. Alega, em 

síntese, a parte autora que o banco Réu realizou cobranças indevidas, em 

seu cartão de crédito, no valor total de R$ 1.009,06 (um mil e nove reais e 

seis centavos), haja vista a alegação de que nunca manteve relação 

contratual com o 2º Reclamado, nem autorizado a cobrança pela 1ª 

reclamada. Inicialmente, sublinho ser aplicável ao caso as normas do 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte Reclamante, 

mesmo afirmando não ter contratado com a empresa Reclamada, 

enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação, pois 

supostamente foi vítima de fato do serviço. Nestes termos, é a previsão do 

artigo 17 do Estatuto Consumerista, sic: Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. A propósito, 

averbe-se julgado pertinente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. 

INDENIZAÇÃO PAGA A CONSUMIDORPOR FORÇA DE TRANSAÇÃO 

JUDICIAL FORMALIZADA MEDIANTE ACORDO CELEBRADO EM DEMANDA 

PRETÉRITA PROPOSTA POR AQUELE EM FACE DA EMPRESA AUTORA, 

VISTO QUE ESTA OINSCREVEU DE FORMA INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. CHEQUE DEVOLVIDO PELO BANCO 

DEMANDADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS EM PODER DO SACADO. 

CONTA BANCÁRIA ABERTA PELO BANCO AQUI ACIONADO COM 

DOCUMENTOS FALSIFICADOS OU ADULTERADOS DO SUPOSTO TITULAR 

DA CONTA CUJO CHEQUE FOI DEVOLVIDO. PRETENSÃO DE REGRESSO 

VEICULADA CONTRA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO FLAGROU 

AFRAUDE. AUTORA QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE VÍTIMA PORQUE 

CONSUMIDORA POREQUIPARAÇÃO, ATINGIDA PELO FORTUITO INTERNO. 

ART 17 DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. (...) (Embargos de 

Declaração Nº 70060462306, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 24/09/2014). A legislação 

consumerista, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços, 

prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e 

com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do 

serviço prestado, nos termos do artigo 14, litteris: ?Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Com efeito, a responsabilidade civil do 

fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, 

para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal 

entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço 

prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor somente 

não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o 

defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. A par dessas premissas, verifica-se ser o caso de parcial 

procedência dos pedidos formulados na presente ação. O Reclamante 

comprovou que as instituições financeiras, no mês de maio/2015, 

procedeu a cobranças indevidas no cartão de crédito do Requerente. Em 

sede de contestação os Reclamados confessa a falha na prestação do 

serviço, já que assume ter cancelado todos os ?vínculos desconhecidos?. 

Ocorre que, a despeito de ter cancelado as cobranças indevidas, não 

procedeu à devolução dos valores subtraídos indevidamente. Aliás, ao 

contrário do afirmado em sede de contestação, o Reclamante tentou sim 

resolver a celeuma na seara administrativa, consoante se verifica do 

protocolo indicado na exordial, o qual sequer fora impugnado de forma 

específica. Sendo assim, o parcial acolhimento dos pedidos formulados na 

exordial é medida que de rigor se impõe, porquanto o consumidor não 

pode ficar a mercê de descontos injustificados, notadamente estes são 

efetivados diretamente de sua aposentadoria, ou seja, verba alimentar, de 

onde certamente provém a sua própria subsistência e a de sua família. 

Quanto ao dano, no caso, especificamente o de ordem moral, é presumido, 

sendo um plus a sua demonstração. Em decorrência, dispensável se torna 

a produção de prova do prejuízo. O dano moral, atinge o íntimo do 

indivíduo, sua honra, que pode ser subjetiva (o que ele próprio pensa de 

si) ou objetiva (o que os outros pensam dele). É o que nos ensina 

Humberto Theodoro Júnior, in DANO MORAL, Editora Oliveira Mendes, 1ª 

edição: "É ato ilícito, por conseguinte, todo ato praticado por terceiro que 

venha refletir, danosamente, sobre o patrimônio da vítima ou sobre o 

aspecto peculiar do homem como ser moral". E, danos morais são "os 

ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na 

sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade 

humana ( "o da intimidade e da consideração pessoal"), ou o da própria 

valorização da pessoa no meio em que vive e a atua ("o da reputação ou 

da consideração social") ". Sobre a dispensabilidade de comprovação do 

dano moral, por ser algo íntimo, imaterial, já decidiu o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, litteris: ?RESPONSABILIDADE CIVIL. MULTA DE 

TRÂNSITO INDEVIDAMENTE COBRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR 

REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO 1. Como se trata de algo 

imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras 

palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da 

gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, 

ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa. Afirma 

Ruggiero: ?Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato 

ilícito nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos, nos 

afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do 

respectivo direito.? 2. É dever da Administração Pública primar pelo 

atendimento ágil e eficiente de modo a não deixar prejudicados os 

interesses da sociedade. Deve ser banida da cultura nacional a idéia de 

que ser mal atendido faz parte dos aborrecimentos triviais do cidadão 

comum, principalmente quando tal comportamento provém das entidades 

administrativas. O cidadão não pode ser compelido a suportar as 

consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles 

que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia, atender ao 

público. 3. (...) 4. (...) 5. Recurso especial provido.? (Resp 608918/RS, 

2003/0207129-1, Ministro José Delgado, Primeira Turma, 20/05/2004, DJ 

21.06.2004, p. 176, RDDP, vol. 18, p. 124). Reconhecida a 

responsabilidade indenizatória dos Reclamados, resta nesse momento 

fixar o ?quantum? da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico do Reclamado e objetivando que este aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 
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indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual mostra-se 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Com relação ao pedido de 

repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente, merece ser 

acolhida parcialmente a pretensão do Reclamante, eis que comprovado 

nos autos os descontos indevidos. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, formulada por 

JUVENILDO ARAUJO DE ALMEIDA em desfavor do BANCO DO BRASIL 

S/A e BANCO BONSUCESSO S/A, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os 

Reclamados solidariamente ao pagamento em dobro do valor de R$ 

1.009,06 (hum mil, nove reais e seis centavos), acrescido de juros de 

mora, no importe de 1% (um por cento) ao mês, além de correção 

monetária, ambos a partir de cada desconto indevido. Condeno os 

Reclamados, ainda, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

sofridos pelo Autor no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse 

valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e 

acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, 

conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 

161, § 1.º, do CTN), devendo a correção monetária e os juros moratórios 

incidirem a partir da prolação da sentença. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012942-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE LURDES LEMANSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO PAVAN OAB - SP0239593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEORI PANDOLFO (REQUERIDO)

ELISANDRA GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (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: 

8012942-41.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARLI DE LURDES LEMANSKI 

REQUERIDO: NEORI PANDOLFO, ELISANDRA GONCALVES DE ALMEIDA 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 17 de maio de 2018, às 09h00; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. 5. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005430-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FILHO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (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: 

1005430-92.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CRISTIANO LUIZ FERREIRA 

REQUERIDO: NELSON FILHO DA SILVA SANTOS Vistos etc. 1. DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 17 de maio de 

2018, às 09h30; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam 

intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da 

Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007174-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GRANOSKI NERVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIANO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE BERNARDES LOBATO OAB - MG0148453A 

(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: 

1007174-25.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOANA GRANOSKI NERVO 

REQUERIDO: OTAVIANO RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. 1. DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 17 de maio de 

2018, às 10h00; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam 

intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da 

Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010168-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (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: 

1010168-26.2017.8.11.0015 AUTOR: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP RÉU: RENAVISAT MONITORAMENTO DE 

VEICULOS LTDA - ME Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO 

e JULGAMENTO para o dia 24 de maio de 2018, às 08h30; 2. INTIMEM-SE 

as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas 

de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso 

queiram que as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão 

requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, 

nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a 

presente como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO 

e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. 5. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006405-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA EVARINI SOUZA (REQUERENTE)

MARCIA EVARINI SOUZA 39533204168 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AMANDA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA (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: 

1006405-17.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIA EVARINI SOUZA, 

MARCIA EVARINI SOUZA 39533204168 REQUERIDO: AMANDA CRISTINA 

QUEIROZ DA SILVA Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 24 de maio de 2018, às 09h00; 2. INTIMEM-SE as 

PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de 

seus advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram 

que as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 

05 (cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4- Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. 5. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010166-39.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE FATIMA CORREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN OAB - PR0033074A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010166-39.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: SIMONE DE FATIMA CORREIRA 

EXECUTADO: CIMOPAR MOVEIS LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DECIDO. A executada em 

mov. n.º 2302803 pleiteou o arquivamento da presente execução, com a 

expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente, ante o 

deferimento do processamento da recuperação judicial da mesma. Na 

sequência, em mov. n.º 2302809, a exequente se manifestou discordando 

do pedido retro citado, postulando pelo prosseguimento do feito em seus 

ulteriores termos. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o pedido 

formulado pela autora, de que seja o executado intimado para adimplir o 

débito em 15 (quinze) dias, não é adequado ao rito dos Juizados 

Especiais, isto porque uma vez constituído crédito em favor da exequente 

contra empresa em recuperação judicial ou com falência decretada, o 

cumprimento da obrigação deve se dar junto ao juízo universal da 

recuperação e/ou falência. De fato, cabe destacar que o Enunciado nº 51 

do FONAJE expressamente estabelece que: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES)”. A jurisprudência, por seu turno, assim orienta: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do Exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa Executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo o 

credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da Executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013). O art. 8º da Lei dos Juizados 

Especiais prevê a vedação de ser parte às pessoas jurídicas em 

recuperação judicial/falência: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

Portanto, em comunhão com o disposto no Enunciado n.º 51 do FONAJE e 

no art. 8º da Lei 9.099/95, tenho que merece guarida o postulado pela 

executada, eis que, após constituição do título judicial os processos 

movidos contra empresas em recuperação judicial devem ser extintos, 

com a expedição de certidão em favor da exequente, que deverá 

promover a execução em via própria. Diante do exposto, considerando a 

manifesta incompetência do JEC em executar título executivo judicial em 

desfavor de pessoa jurídica em recuperação judicial, reconheço a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente execução 

com fulcro nos art. 51, II da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Expeça-se a 

competente certidão para a parte requerente, a fim de que promova a 

competente habilitação de seu crédito no plano de recuperação judicial na 

Comarca que homologou tal pedido. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012680-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010370-20.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CM - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

LIDER COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, ante o teor da certidão juntada pelo 

oficial de justiça, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente endereço atualizado do Executado(a).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R2 TRANSMEC EIRELI - ME (REQUERIDO)
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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 16/03/2018 08:15. Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011635-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. MENEGASSI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R2 TRANSMEC EIRELI - 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 16/03/2018 08:00. Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011263-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISHIKAWA & MARCAL SERVICOS DE ADVOCACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIELE MICHELON ISHIKAWA OAB - MT23700/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. 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 15:00. Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013581-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI XAVIER RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (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 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 16/03/2018 08:30. Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010250-11.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LEITZKE SCHEID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO)

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO E TELEVISAO REGIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (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: 

8010250-11.2012.8.11.0015 EXEQUENTE: GISELE LEITZKE SCHEID 

EXECUTADO: RADIO E TELEVISAO REGIONAL LTDA - ME Vistos, etc. 1. 

Compulsando os autos verifico que ante a inércia da executada em 

proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via 

BACENJUD, valores em contas bancárias da executada (mov. nº 

10188988 ). Devidamente intimada da constrição realizada a parte 

executada se manifestou em mov. n.º 10203073 , informando 

desinteresse em impugnar a penhora Com efeito, sem maiores delongas, 

considerando que a parte executada compareceu em juízo e se 

manifestou no sentido de que não irá impugnar a contrição realizada via 

sistema BACENJUD, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da 

parte Requerente para levantamento dos valores indicados no id nº 

10188988 . 2. Outrossim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Oportunamente, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012316-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” Ademais, a justificativa de ausência não merece 

prosperar. Tal hipótese deveria ter sido apresentada ao juízo antes da 

solenidade, em prazo razoável para deliberação e eventual redesignação 

do ato. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no 

que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando a parte 

reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, 

conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo Diploma Legal. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008399-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIRANDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 260 de 305



afastada a necessidade de produção de tal meio de prova. 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 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seus 

sistema interno além de extrato de faturas 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, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: 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. (...) 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, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da 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. 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: 8010299-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FACILITA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO)

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA FERREIRA LOPES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013561-05.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAX RODRIGO DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)

PILKINGTON BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

DAYANNE BIZERRA MACCARINI OAB - MT0016508A (ADVOGADO)

FRANCISCO MARCHINI FORJAZ OAB - SP248495 (ADVOGADO)

SIDNEI AMENDOEIRA JUNIOR OAB - SP146240 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012929-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BACKES & SOUZA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPE COMPONENTES METALICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento. Decido. O deslinde da presente controvérsia não 

exige dilação probatória, eis que, embora verse sobre matéria de direito e 

de fato, desnecessária a produção de prova oral, pois a prova documental 

existente nos autos é suficiente para esclarecer os fatos controvertidos. 

Versam os autos sobre pedido de indenização por danos morais e 

obrigação de fazer, alegando o requerente que adquiriu produtos objeto 

da Nota Fiscal juntada aos autos, porém, estes não foram entregues 

conforme pactuado. Observa-se do Termo da Audiência destes autos, 

que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não 

compareceu ao ato, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. O requerido foi devidamente citado, conforme se 

verifica da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de 

Recebimento, aportados à mov. n.º 45, sendo que para levar a efeito 

referida citação e intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II 

da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “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”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Pois bem. Cumpre destacar que restou 

devidamente comprovado nos autos que o reclamante adquiriu os 

produtos da reclamada, bem como efetuou parte do pagamento. Ademais, 

necessário frisar que a reclamada não contestou tais fatos, quedando-se 

revel, com o que, a questão tornou-se incontroversa. Resolvido este ponto 

controvertido, passo ao julgamento dos postulados danos morais. Não 

obstante o mero descumprimento contratual não seja suficiente para 

determinar referida indenização, no caso dos autos é possível observar 

que a reclamante sofreu transtornos que fogem à normalidade, pois 

manteve diversos contatos com a reclamada e não teve solução para o 

problema, de modo que, até a presente data não recebeu o bem, tampouco 

teve seu dinheiro devolvido, o que demonstra o descaso com que foi 

tratado. Destarte, caracterizado o dano moral indenizável. Nesse sentido a 

jurisprudência: “CONSUMIDOR - PRODUTO PAGO E NAO RECEBIDO - 

RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - OUANTUM DEBEATUR - 

ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. I - Ainda mais quando, a 

despeito do prazo fixado, nos diversos contatos estabelecidos, baldadas 

vezes renovaram-se a expectativa do seu recebimento, além da 

restituição devida, da não entrega do produto pago decorre também dano 

moral. II - Em se tratando de dano moral, o valor da indenização há de se 

pautar não só pela extensão do dano, mas também pela capacidade 

econômica das partes.( TJMT RNEI, 655/2011, DRA. SERLY MARCONDES 

ALVES, 1ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 15/06/2011, Data da 

publicação no DJE 20/07/2011). “CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NOTEBOOK ADQUIRIDO VIA INTERNET. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. 1. A ausência de entrega de 

um notebook adquirido pela Internet, aliado à necessidade de ajuizamento 

de ação judicial para o reembolso do valor pago evidenciam o descaso e o 

desrespeito com a pessoa do consumidor. 2. Danos morais 

caracterizados. Situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento, 

configurando efetiva lesão à personalidade. Quantum indenizatório 

mantido. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003144995, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003144995 RS , Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 

10/11/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/11/2011)”. No que se refere ao quantum da indenização, 

a doutrina e jurisprudência orientam que, para o seu justo arbitramento, o 

juiz deve levar em consideração o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau 

da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Há ainda 

de se levar em consideração no presente caso, o caráter 

punitivo/dissuasório da responsabilidade civil, quando a reclamada adota 

conduta inadequada, a fim de se evitar a sua reiteração do futuro. Dessa 

forma, no caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios acima 

referidos, tenho que a fixação da indenização no valor equivalente a R$ 

3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e 

proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou à reclamante. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

DETERMINANDO que a requerida ENTREGUE os produtos objeto da Nota 

Fiscal juntada aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais), bem como, para CONDENAR a requerida 

ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS em favor do autor, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir 

desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos também a partir desta 

data (Sumula 16 da Turma Recursal Única), ambos até o efetivo 

pagamento. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002829-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN TALLES DE DEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR OAB - SP317336 (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: 

1002829-50.2016.8.11.0015 REQUERENTE: RUAN TALLES DE DEUS DA 

SILVA REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifico que ante a inércia da executada em proceder com o 

pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via BACENJUD, 

valores em contas bancárias da executada (mov. nº 11079586). 

Devidamente intimada da constrição realizada a parte executada se 

manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 11585191.. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para 

levantamento dos valores indicados no id nº 11079586. 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. 

Cumpra-se, servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010646-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-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: 

8010646-46.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MATEUS HENRIQUE 

FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovantes de mov. n.º 

4594020 e 11407279 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência em favor da parte requerente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005901-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Fundamento. Decido. Versam os autos sobre um 

pedido de tratamento de imunoterapia subcutânea, consistente na 

aplicação de vacina EXTRATO ALERGENO D PTERONYSSINUS D 

FARINAE, o qual é aplicado em consultório médico, cuja cobertura foi 

negada pela reclamada, bem como de indenização por danos morais 

decorrentes desse fato. A Requerida aponta que o procedimento não tem 

previsão contratual, bem como, não está previsto pela ANS e demais 

legislações pertinentes, pugnando pela improcedência da ação. A LIMINAR 

foi DEFERIDA no alvorecer da demanda, para disponibilização do 

tratamento, o que vem sendo cumprido, segundo consta dos autos. 

Inexistindo preliminares hasteadas, passo ao julgamento do mérito. De 

início, cumpre destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor 

ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos artigos 2º e 3º do CDC, 

conclui-se que a Reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços de saúde ao reclamante, este na condição de destinatário final. 

Ademais, a aplicação do CDC ao caso vertente decorre do teor da Súmula 

nº 469 do E. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de plano de saúde.” Insta salientar que o 

CDC assegura que toda indenização derivada de relação de consumo se 

sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é 

colhida dos artigos 6º, inciso VI e 14, do referido código. Feitas tais 

considerações, no caso vertente, observa-se que o reclamante 

comprovou que teve negado o pedido de tratamento de imunoterapia 

subcutânea. Nesse sentido, o mesmo demonstra que o tratamento fora 

prescrito por médicos especialistas que concluíram pelo tratamento para 

melhoria em sua qualidade de vida. Inobstatne, a requerida em sua defesa 

alega que o procedimento não está previsto em leis ou resoluções que 

tratam do assunto. Ocorre que referido tratamento é regulado pelo 

Conselho Federal de Medicina na Resolução nº 1.794/2006: Art. 3º A 

indicação, orientação, supervisão e interpretação de testes cutâneos com 

alérgenos, bem como a prescrição, o planejamento e a supervisão do 

esquema de aplicação da imunoterapia alérgeno-específica subcutânea ou 

sublingual, são atos privativos de médicos; Destarte, a conduta da 

reclamada colocou em risco o objeto do contrato e desrespeitou o princípio 

da boa fé objetiva que rege os contratos, mostrando-se desarrazoada, 

conforme estabelece o art. 51, inciso IV, do CDC. Com efeito, tenho que 

merece prevalecer a decisão proferida liminarmente, devendo a Requerida 

prestar o atendimento ao Autor. De igual modo, restou configurado o dano 

moral, não se podendo negar que os fatos ocorridos causaram 

transtornos ao reclamante. Não se pode dizer, portanto, que se tratou de 

mero inadimplemento contratual, pois é fato que, ao contratar serviços dos 

planos de saúde, a pessoa o faz justamente porque pretende e espera 

ser prontamente atendido no momento que mais precisa. A negativa de 

atendimento, nesses casos, causa angústia e aflição, podendo, inclusive, 

agravar o estado de saúde do usuário. O dano moral é, portanto, evidente, 

conforme entendimento do Colendo STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO DE INDENIZAÇAO SECURITÁRIA. 

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇAO. OMISSAO, CONTRADIÇAO OU 

OBSCURIDADE. NAO OCORRÊNCIA. - É pacífica a jurisprudência da 

Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas 

hipóteses de recusa pela operadora de plano de saúde, em autorizar 

tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada. - Agravo 

não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.857 - MG 

(2011/0291397-0). Destaque nosso Soma-se ao entendimento que emana 

do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CDC 

– CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS – COBERTURA NEGADA – COBRANÇA 

DAS DESPESAS HOSPITALARES – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É 

obrigatória a cobertura no atendimento de urgência e emergência que 

implique em risco imediato a vida ou a higidez física do paciente, 

independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, 

inteligência do art. 12 da Lei n.º 9.656/98. Ocorre o dano moral e o dever 

de indenizar, se o Plano de Saúde recusa a internação do paciente, com 

indicação para tratamento, em flagrante desrespeito à dignidade do 

paciente por ela assegurado. (TJMT - Ap, 102856/2013, DES.DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/12/2013, Data 

da publicação no DJE 19/12/2013) destaque nosso Com relação ao valor 

da indenização, é certo que, embora o sistema jurídico brasileiro não seja 

tarifado, a doutrina e a jurisprudência estabelecem alguns parâmetros 

para orientar o juiz na sua fixação, devendo ser levado em conta a 

extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou omissão) 

de quem provocou o dano, a condição financeira das partes, atentando-se 

para que valor arbitrado venha a reprimir a atitude do ofensor sem 

proporcionar ao ofendido um enriquecimento sem causa. Com tais 

considerações, levando em conta, no caso sub judice, o sofrimento 

experimentado pelo reclamante, a condição da reclamada (cooperativa de 

grande porte); como também a natureza dos serviços (saúde), o valor que 

se mostra justo e adequado e que atende aos critérios da equidade, 

proporcionalidade e razoabilidade para indenização do dano moral é o de 

R$ 1.000,00 (mil reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de: 1) 

CONFIRMAR a decisão interlocutória de mov. Id 7298004; 2) condenar a 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), valor a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos 

termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês, também a partir desta data (Sumula 16 da Turma Recursal 

Única). Sem condenação ao pagamento de custas 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, o que deverá ser certificado, não 

havendo provocação do interessado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006931-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PELICHAN LODI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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 
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probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por CLAUDIO 

PELICHAN LODI em face de CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 

Versa a presente demanda sobre acidente de trânsito ocorrido na pista de 

rolamento sob concessão da parte Requerida, em que no Km 692, por 

volta das 01h00min do dia 04.03.2017 colidiu com um animal silvestre que 

se encontrava na pista. Em que pese os argumentos da parte Requerida, 

sua responsabilidade, no presente caso, é objetiva não apenas em face 

do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os motoristas que ali 

trafegam evidentemente enquadram-se no conceito do consumidores (art. 

2º, CDC); bem como em face do disposto no art. 37, §6º, CF. E neste 

sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDRA NO LEITO 

DA PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE DA 

CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. 1. Responsabilidade objetiva: cabe à concessionária que detém 

a concessão sobre a rodovia zelar pelo bom uso desta e das adequadas 

condições de trafegabilidade, por força da Constituição Federal e do 

Código de Defesa do Consumidor. 2. Nexo causal: a prova dos autos 

indica que os fatos ocorreram de acordo com a versão contida na inicial e 

no documento entregue pela ré ao autor - de que os danos no automóvel 

deste decorreram do impacto contra uma pedra que havia sobre o leito da 

pista. Ausência de prova apta a demonstrar a culpa do autor, exclusiva ou 

mesmo concorrente. 3. Danos morais: não há provas de que o acidente 

tenha acarretado ao autor transtornos que desbordem a normalidade de 

eventos semelhantes, não trazendo o caso em pauta hipótese de dano 

moral "in re ipsa". […] Apelos desprovidos. (Apelação Cível Nº 

70045440484, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 15/08/2013 - grifo 

nosso) E neste esteira de raciocínio, impõe-se à parte Requerida o ônus 

em zelar pela segurança daqueles que utilizam suas vias. Neste sentido 

destaca-se entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – COLISÃO 

– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - CONCESSIONARIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO – DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS – 

VALORES INDENIZATÓRIOS ADEQUADOS – REDUÇÃO DESCABIDA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando o juiz entende 

que há elementos suficientes para o imediato julgamento da lide em razão 

das provas já existentes no processo, não há falar em cerceamento de 

defesa. 2. A Concessionária é parte legítima para responder à demanda, 

ainda que não seja a proprietária do animal que estava sobre a pista 

quando do acidente, uma vez que é responsável pela segurança dos 

usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão. 3. As 

concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os 

usuários, estão subordinadas à legislação consumerista, respondendo 

objetivamente pelos danos causados aos usuários em virtude da falha na 

prestação de serviços. A concessionária deve arcar com a indenização 

decorrente do acidente provocado por bovino encontrado na pista. 4. O 

valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do 

dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade. (Ap 28657/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015 - grifo nosso) E adotando igual 

entendimento: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. INDENIZATÓRIA. 

ATROPELAMENTO DE ANIMAL DE GRANDE PORTE QUE INVADE A PISTA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DEVER DE INDENIZAR. 

SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006581052, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 28/03/2017 - grifo 

nosso) A responsabilização objetiva, não impede que a parte Requerida 

efetue diligências na descoberta do proprietário do animal causador do 

sinistro e contra este promova a respectiva ação de regresso. Todavia, 

adotar entendimento no sentido de que tal providência incumbe à parte 

Requerente, seria transferir ao consumidor, ora parte Requerente, o ônus 

da atividade econômica que explora, sem lhe transferir igualmente os 

bônus. Não se mostra plausível a tese defensiva de caso fortuito, eis que 

tal conceito reflete, nos termos do parágrafo único do art. 393, CC, 

situação imprevisível; porém, por tratar-se de rodovia pedagiada que 

cruza não apenas zonas de fauna e flora nativa, mas também 

propriedades rurais resta evidente que tal fato, cruzamento de animais na 

pista, era fato previsível. Tal assertiva tanto é verdadeira que a própria 

parte Requerida confirma manter programa de monitoramento de 

atropelamento da fauna. Por fim, no que tange ao dano moral estes não 

merecem guarida uma vez que os contratempos elencados como 

ensejadores do pleito indenizatório trataram-se de desdobramentos 

naturais do sinistro, não vislumbrando-se qualquer ofensa específica à 

honra da parte Requerente. Neste sentido destaca-se: RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

PEDRAS DERRAMADAS NA PISTA POR OUTRO VEÍCULO – 

MANUTENÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE RODOVIA SOB CONCESSÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ARTIGO 37, 

§6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS 

–DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PREJUÍZO MATERIAL DE 

PEQUENA MONTA – SENTENÇA MANTIDA – RECUSOS DESPROVIDOS. A 

responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos 

termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Demonstrado nos autos 

que o dano material em veículo foi causado por pedras derramadas na 

pista por outro veículo em rodovia sob concessão de serviço público, há 

que ser mantida a responsabilidade civil da concessionária, pois a esta 

compete fornecer a segurança que os usuários da rodovia e se não o fez, 

tornou o serviço prestado, inexoravelmente, defeituoso. Se o acidente, 

conquanto tenha gerado algum grau de desconforto ao requerente, não foi 

capaz de gerar prejuízos imateriais relevantes, não se vislumbrando a 

ocorrência de transtornos capazes de repercutir de forma negativa na 

esfera de direitos de personalidade, não há que se falar em condenação 

por dano moral. (TJMT, Ap 142853/2015, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2016, Publicado no 

DJE 21/03/2016 - grifo nosso). Assim, para que ocorra a indenização 

moral pleiteada impunha-se a esta a efetiva prova dos danos morais 

alegados, não bastando a mera alegação de que a falha na prestação do 

serviço tenha lhe atingido. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância de R$ 2.902,00 

(dois mil reais e novecentos e dois centavos) a título de DANOS 

MATERIAIS devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso e juros legais a partir da citação; 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: 1012544-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS DONIZETE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012758-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (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. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008091-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE MARTINS DE PROENCA LOPES - ME (REQUERIDO)

MONDIALLE DESIGN INDUSTRIA DE BANHEIRA E SOLAR LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO TADEU MURBACH OAB - SP100535 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012109-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH LEITIS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006259-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010308-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WALDEMAR CHERUBIM JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 
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DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013153-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE MORAIS PEDROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIENTEC - CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TECNICO EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010510-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVINO ZAVADZKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012909-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON HENRIQUE DE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012922-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 266 de 305



julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012929-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT MIRANDA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012925-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO VIEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012921-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HOTTEZ (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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, objetivando o 

recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos autos. 

Observa-se que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

Reclamada não compareceu a audiência de conciliação, o que importa na 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é 

bastante clara em seu artigo 20: “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”. Portanto, DECLARO a REVELIA da 

parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. 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 procedente. “Ex 

Positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a parte Reclamada a pagar à parte Autora a quantia descrita 

nas cártulas que embasam a presente ação, qual seja R$ 8.100,00 (oito mil 

e cem reais), corrigida monetariamente a partir do vencimento, e acrescida 

de juros legais de 1% ao mês desde a data da primeira apresentação do 

título para pagamento, em observância à regra que se extrai do art. 52, II, 

da Lei n. 7.357/85. 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: 1012449-52.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ALVES DO NASCIMENTO (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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, objetivando o 

recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos autos. 

Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada 

e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “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”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. 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 procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$516,70 

(quinhentos e dezesseis reais e setenta centavos), corrigida 

monetariamente a partir da emissão do título e, acrescida de juros legais 

de 1% ao mês, desde a apresentação do título para pagamento (Resp. 

1.556.834). 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: 1009111-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA CAROLINE SILVA LOTERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS APARECIDO GARVAO (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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

KAMILLA CAROLINE SILVA LOTERIO, em face de CARLOS APARECIDO 

GARVAO, objetivando o recebimento do débito representado pelo cheque 

incluso nos autos. Observa-se do AR DE CITAÇÃO que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte Reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportados à mov. n.º 08, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “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”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. 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 procedente. “Ex 

Positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a parte Reclamada a pagar à parte Autora a quantia descrita 

nas cártulas que embasam a presente ação, qual seja R$ 618,98 

(seiscentos e dezoito reais e noventa e oito 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: 1012391-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE CARDOSO - ME (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. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

objetivando o recebimento do débito representado pelas Notas Fiscais 

inclusas nos autos. Ao final, requer a condenação do demandado ao 

pagamento do montante, mais juros e correção monetária desde a data do 

vencimento até a data do seu efetivo pagamento. Observa-se do AR 

juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa 
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na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. O requerido foi 

devidamente citado, conforme se verifica da Carta de Citação e Intimação 

pelo Correio e do Aviso de Recebimento, aportado aos autos, sendo que 

para levar a efeito referida citação e intimação foi obedecido o disposto no 

artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação 

far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão 

própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante 

entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 

identificado; A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “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”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. 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 procedente. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a 

Reclamada a pagar à parte autora a quantia que embasa a presente ação, 

no montante de R$1.580,05 (mil quinhentos e oitenta reais e cinco 

centavos), corrigida monetariamente a partir do vencimento da dívida e, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês. 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: 1012899-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. DA SILVA COELHO - ME (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 e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP, em 

face de W. DA SILVA COELHO - ME, objetivando o recebimento das 

duplicatas carreadas aos autos. Observa-se que, apesar de devidamente 

citada e intimada, a parte Reclamada não compareceu a audiência de 

conciliação, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “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”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. 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 procedente. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.542,96 (dois mil, 

quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), corrigida 

monetariamente e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do 

vencimento. 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: 1008093-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ARAUJO CANEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 

1008093-14.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ALINE DE ARAUJO CANEDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 11783706 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012539-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE OLIVEIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012539-72.2016.8.11.0015 REQUERENTE: BRUNO DE OLIVEIRA 

LACERDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. 
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Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovantes de mov. n.º 

11091929 e 6653905 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência em favor da parte requerente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012161-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEODORA DUARTE COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, 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$ 3.000,00, 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$ 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, 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 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
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Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Flávio Almeida 

Gonçalves, OAB/MT 13355, para que tome ciência de que está disponível 

para carga os Autos Código 103152 da 3ª Vara de Família e Sucessões 

da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado no prazo 

de 5 dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): José Carlos 

Skrzyszowski Junior, OAB/MT 16168, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os Autos Código 289598 da Vara de Direito 

Bancário da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado 

no prazo de 5 dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Felipe Andres 

Acevedo Ibanez, OAB/MT 22131 A, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os Autos Código 394100 da Vara de Direito 

Bancário da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado 

no prazo de 5 dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Andressa 

Karina Rocha Atanásio, OAB/MT 10166, para que tome ciência de que 

está disponível para carga os Autos Código 222162 da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado no prazo de 5 

dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI OAB/MT 17980-A, E/OU RODRIGO 

FRASSETO GOÉS OAB/MT 17981-A, para que proceda ao pagamento das 

custas referente ao pedido de desarquivamento encaminhado no PEA n.º 

526387, em 06/02/2018, do processo 18050-71.2012.811.0002, da Vara 

de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, no prazo de 5 dias, 

ou comprove que efetuou o pagamento.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): MARCIO 

ALEXANDRE MALFATTI, OAB/MT 16.943-A, para que tome ciência de que 

está disponível para carga os Autos código 110940 da 4ª Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado no prazo de 5 

(cinco) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008492-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA MARIA DO SOCORRO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO SALADOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Designo audiência de conciliação (art. 165, §3º do CPC) para o 

dia 04/04/2018 às 14:30 horas. II- Cite-se e intime-se a parte requerida 

para comparecer, acompanhado de advogado (art. 334, §9º do CPC), bem 

como para contestar a presente ação, em caso de não haver 

autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a 

contar da audiência de mediação/conciliação. III- Cientifique-se a parte 

requerida que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em 

petição o seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no 

prazo de 10 de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, 

segunda parte, CPC). IV- 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 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). V- 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, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. VI- 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. VII- Concedo à requerente a assistência judiciária 

gratuita (art. 98 do CPC). VIII- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011483-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

D. M. S. D. S. (REQUERENTE)

P. L. M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA OAB - MT17142/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER MAGNO MELO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. Assiste razão ao ilustre Promotor de Justiça em sua cota de id. 

9491671, portanto, determino que o presente feito siga o rito do inventário, 

diante do exposto: I- Concedo, sem prejuízo de posterior revogação, os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99 do 

CPC/2015. II- Nomeio a Requerente JOICIMARA DA SILVA como 

Inventariante, devendo prestar compromisso em 05 (cinco) dias (CPC, 

artigo 617, parágrafo único) e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art. 620, do CPC). III- Prestadas as declarações, tome-se 

por termo. IV- Após, promovam-se as citações/intimações na forma 

determinada no art. 626 do CPC e digam no prazo de 15 (quinze) dias 

sobre as primeiras declarações. V- Não havendo discordância quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações, tomando-se por 

termo e sobre elas manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

637, do CPC). VI- Ao cálculo do imposto, e digam em 05 (cinco) dias, 

ouvindo-se, em seguida, a Fazenda Pública. VII- Nomeio a Defensora 

Pública Dra. Vanessa Cristina Lira de Oliveira para defender os interesses 

dos menores DAVI MELO SILVA DOS SANTOS e PEDRO LUCAS MELO 

SILVA DOS SANTOS. VIII- Indefiro o pedido de alvará para levantamento 

de eventuais saldos existentes em conta da empresa do falecido, eis que 

o pedido é genérico, direcionado ao levantamento de todo o saldo bancário 

existente na conta da empresa, valores estes, que se existentes, podem 

ser necessários à manutenção da empresa. IX- Indefiro o pedido de 

exclusão do nome do de cujus como proprietário da motocicleta, eis que 

pode ser providenciado pela inventariante junto ao Detran, 

administrativamente, além de que qualquer deliberação nesse sentido seria 

entranha ao presente inventário e poderia implicar em violação a direitos 

de terceiros. X- A parte autora deverá proceder com a realização de 

apuração de haveres da empresa WANDER REPRESENTAÇÕES LTDA, 

conforme dispõe o art. 620, § 1º, II do Código de Processo Civil, 

obtendo-se o seu efetivo valor. XI– Determino a expedição de ofício à 

Caixa Econômica Federal a fim de que informem a existência de saldo 

bancário em nome da empresa WANDER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA e a existência de eventual saldo trabalhista em nome do de cujus 

Wander Magno Melo da Silva. XII- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000292-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - 992.880.441-91 

(PROCURADOR)

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - 011.012.371-98 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VIANA (INVENTARIADO)

 

Vistos. I- Concedo, sem prejuízo de posterior revogação, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99 do CPC/2015. II- 

Nomeio o Procurador Patrimonial do Município , o Sr. Edivaldo Lima de Melo 

como Inventariante, devendo prestar compromisso em 05 (cinco) dias 

(CPC, artigo 617, parágrafo único) e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art. 620, do CPC). III- Prestadas as declarações, tome-se 

por termo. IV- Após, promovam-se as citações/intimações na forma 
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determinada no art. 626 do CPC e digam no prazo de 15 (quinze) dias 

sobre as primeiras declarações. V- Não havendo discordância quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações, tomando-se por 

termo e sobre elas manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

637, do CPC). VI- Ao cálculo do imposto, e digam em 05 (cinco) dias, 

ouvindo-se, em seguida, a Fazenda Pública. VII- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003584-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT0010613A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. F. D. M. C. (TESTEMUNHA)

V. W. (TESTEMUNHA)

A. P. B. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo. Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelo 

art. 139, V do CPC, in verbis: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme 

as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) V - promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais; Ante o exposto, defiro a cota 

ministerial (id. 11446016), portanto: I- Dentro do poder geral de cautela, 

Designo audiência de conciliação para o dia 05/04/2018, às 14:30 horas. II- 

Cientifique-se o MP. III- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000217-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIELE DE ASSIS (AUTOR)

A. V. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JO MARTINS SOUZA CARVALHO (RÉU)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 62,89% do salário mínimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, e 

creditado na conta corrente indicada nos autos em nome da genitora das 

menores (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). III- Cite-se o requerido, no endereço 

constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 05/05/2018, às 14:30 horas, 

nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. IV- 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 direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015). V- 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 e §9º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VI- 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003801-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTROGILSO DE CAMPOS (REQUERIDO)

MARIA DOMINGAS DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

Vistos. I- O requerido se deu por citado ao comparecer espontaneamente 

em audiência, contudo, a parte autora não compareceu, de forma que não 

se abriu prazo para oferecimento de defesa. II- Desta forma, intimem-se as 

partes para comparecerem audiência de conciliação que redesigno para o 

dia 05/04/2018, às 15:30 horas. III- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007657-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THELMA ARRUDA ALT (RÉU)

JULIO ORLANDO CORAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos. I- Estes autos correrão em SEGREDO DE JUSTIÇA (art. 189 CPC). 

II- Designo audiência de Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 05/04/2018, às 13:30 horas. III- Citem-se e intimem-se, os 

requeridos, para comparecer, acompanhado de advogado (art. 334, §9º 

do CPC), bem como para contestar a presente ação, em caso de não 

haver autocomposição (art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, 

a contar da audiência de mediação/conciliação. IV- Cientifique-se o 

requerido que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em 

petição o seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no 

prazo de 10 de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, 

segunda parte, CPC). 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 

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, 

ambos 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 à requerente a assistência judiciária 

gratuita (art. 98 do CPC). IX- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001341-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. O. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001341-31.2018.8.11.0002 VISTOS etc. Trata-se de 

Guarda c/c Alimentos. Em que pese o infante estar momentaneamente 

residindo em Várzea Grande/MT com sua tia paterna, Sra. Karina de 

Oliveira Arruda, verifica-se pelos fatos que é o genitor que detém a 

guarda de fato do infante desde 2016, possuindo domicílio em 

Arapongas/PR. Dessa forma, entende o Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 383. “A competência para processar e julgar as ações conexas 

de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de 

sua guarda.” Dispõe o art. 50 do Código de Processo Civil: Art. 50. A ação 

em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu 

representante ou assistente. Bem ainda o art. 147, inciso I, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: Art. 147. A competência será determinada: I - 
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pelo domicílio dos pais ou responsável; Declino, pois, da competência para 

conhecer do feito e determino a remessa dos autos ao Juízo de 

Arapongas/PR. Intime-se a autora, por Advogado e o Ministério Público. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de Fevereiro de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008513-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (AUTOR)

R. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1008513-58.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o pedido de AJG. 

Intime-se para emendar a petição inicial, incluindo a genitora no pólo ativo 

da ação, para quem, se for o caso, será conferida a guarda; Com a 

emenda, conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de Fevereiro de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005847-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGES EDUARDO FERREIRA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/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 VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005847-84.2017.8.11.0002 AUTOR: VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA 

RÉU: REGES EDUARDO FERREIRA SILVA Vistos etc. HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, o acordo formulado pelas partes e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Isento de custas. Lavre-se termo de guarda em favor dos genitores. 

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de 

Fevereiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005847-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGES EDUARDO FERREIRA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/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 VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005847-84.2017.8.11.0002 AUTOR: VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA 

RÉU: REGES EDUARDO FERREIRA SILVA Vistos etc. HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, o acordo formulado pelas partes e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Isento de custas. Lavre-se termo de guarda em favor dos genitores. 

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de 

Fevereiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005847-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGES EDUARDO FERREIRA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/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 VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005847-84.2017.8.11.0002 AUTOR: VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA 

RÉU: REGES EDUARDO FERREIRA SILVA Vistos etc. HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, o acordo formulado pelas partes e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Isento de custas. Lavre-se termo de guarda em favor dos genitores. 

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de 

Fevereiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005847-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO)

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGES EDUARDO FERREIRA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/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 VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005847-84.2017.8.11.0002 AUTOR: VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA 

RÉU: REGES EDUARDO FERREIRA SILVA Vistos etc. HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, o acordo formulado pelas partes e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Isento de custas. Lavre-se termo de guarda em favor dos genitores. 

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de 

Fevereiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009516-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILZA NUNES DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRYELLY PAOLA NUNES ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE Processo Judicial Eletrônico n. 1009516-48.2017.8.11.0002 
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CERTIDÃO- Perícia Agendada Certifico que em contato com a POLITEC/MT 

a perícia determinada nestes autos foi designada para o dia 24/9/2019 às 

8h30m da manhã (por ordem de chegada), na Gerência de Psiquiatria 

Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal (Rua Parecis, 

esquina com Av. Gonçalo Antunes de Barros, s/n, Carumbé, Cuiabá/MT) - 

comprovante de agendamento segue em anexo. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 

de fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA 

MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000386-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. W. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. V. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE Processo Judicial Eletrônico n. 1000386-97.2018.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando que na petição inicial 

foram elencados 3(três) endereços diferentes do requerido 

(Rondonópolis/MT, Gurupi/TO e Nova Alvorada/MS), autorizada pelo art. 

203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora 

para em 5(cinco) dias indicar o endereço certo para citação. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA 

SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008353-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LEMES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUIS ALVES QUEVEDO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE Processo Judicial Eletrônico n. 1008353-33.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO- Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 10/4/2018 

(Id11390312), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de abril de 2018, às 

14horas. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 

3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000722-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOZANIEL FERNANDES DE CARVALHO (AUTOR)

CRISLAYNE LOPES CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000722-04.2018.8.11.0002 AUTOR: MOZANIEL FERNANDES DE 

CARVALHO, CRISLAYNE LOPES CARVALHO RÉU: MINISTERIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de pedido de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada 

por MOZANIEL FERNANDES DE CARVALHO e CRISLAINE LOPES 

CARVALHO. As partes são maiores e capazes, estando devidamente 

representados por advogado nos termos da lei. Desnecessária a 

intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC/2015. 

Ex Positis, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil, o acordo tal qual o entabulado entre às partes e, via de 

consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito. Sem custas. 

Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o decurso de 

prazo recursal, OFICIE ao DRH do Comando Geral da PMMT, para que 

proceda a imediata exclusão do desconto da pensão alimentícia com 

relação a filha CRISLAINE LOPES CARVALHO e, em seguida, remeta-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. Às providências.

INTIMAÇÃO AO ADVOGADO RONAN JACKSON COSTA (OAB/MT 4871) 

para retirar nesta Secretaria petição sob protocolo A684285 (de 

7/2/2018), tendo em vista que o subscritor não possui nos autos (código 

444410) procuração outorgada por qualquer das partes; acrescento que 

na peça consta apenas a indicação "código 444410" escrito à caneta, sem 

numeração única, indicação da parte que o patrono representa.

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000841-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL MOREIRA DIAS (REQUERENTE)

MARIA COSMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000841-62.2018.8.11.0002 REQUERENTE: MARIA COSMO DA SILVA, 

ISMAEL MOREIRA DIAS Vistos etc. MARIA COSMO DA SILVA e ISMAEL 

MOREIRA DIAS ajuizaram a presente AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

SEPARAÇÃO JUDICIAL em DIVÓRCIO, consoante os fatos narrados na 

peça inicial. Os direito relacionadas a partilha dos bens, alimentos e 

guarda dos infantes já foi objeto da Ação de Separação Consensual de 

n.º 25/2008 que tramitou nesta especializada. Os requerentes pugnaram 

pela dispensa do ato conciliatório, bem como pela conversão da 

separação em divórcio, bem como pela gratuidade de justiça. Acostaram 

documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, entendo 

desnecessária a intervenção do representante ministerial, consoante o 

disposto nos artigos 178, II e 698, ambos do CPC/2015. O art. 355, I, do 

Código de processo Civil, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente 

de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de 

produzir prova em audiência. O processo está em ordem e maduro, não 

havendo necessidade de maior dilação probatória, razão pela qual, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Considerando satisfeitas as exigências 

legais, conforme certidão de casamento, com averbação da separação 

judicial (id n. 11646182) e tendo em vista a informação de que os bens e a 

guarda dos menores já foi objeto da ação n. 25/2008, que tramitou nesta 

vara, CONVERTO em DIVÓRCIO a separação de MARIA COSMO DA 

SILVA e ISMAEL MOREIRA DIAS, com fundamento no art. 226, §6º, da 

Constituição Federal c/c art. 35 da Lei n. 6.515/77 e art. 1.580, §1º, do 

Código Civil. Via de consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente feito com resolução do mérito, nos termo do art. 487, I, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de 

averbação ao Cartório competente. Sem custas e honorários, em razão da 

gratuidade de justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do CPC/2015. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cumpridas as determinações 

supramencionadas, certifique-se e remeta-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000682-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA PEREIRA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO)

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN PEREIRA NERES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 
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1000682-22.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ALEXSANDRA PEREIRA 

NERES INVENTARIADO: JHONATAN PEREIRA NERES Vistos etc. Trata-se 

de pedido de abertura de Inventário proposto por ALEXSANDRA PEREIRA 

NERES, tendo em vista o falecimento de seu irmão JHONATAN PEREIRA 

NERES. A parte autora informa que o de cujus não deixou bens móveis ou 

imóveis a serem partilhados, somente direitos trabalhistas junto a empresa 

onde o extinto trabalhava, cuja ação trabalhista ainda será proposta. Com 

a inicial vieram alguns documentos. É o que merecia relato. Fundamento e 

decido. Pretende a autora a abertura de inventário sob a alegação de que 

é a irmã do extinto, que não deixou bens, e necessita ajuizar uma 

reclamação trabalhista para o recebimento das verbas deixadas pelo de 

cujus, pelo que necessita do termo de inventariante. É preciso salientar 

que, com relação ao recebimento das verbas trabalhistas, estas podem 

ser reivindicadas nos termos da Lei 6.858/80, que em seu art. 1º dispõe: 

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do fundo de garantia do tempo de 

serviço e do fundo de participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a previdência social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (grifei e negritei). Embora 

se trate de questão debatida jurisprudencialmente, cito a decisão do 

Tribunal de Justiça que referenda o entendimento ora colocado: Apelação 

Cível. Inexistência de bens a partilhar, exceto direitos patrimoniais de uma 

reclamatória trabalhista. Desnecessidade de inventário. a habilitação 

incidente causa mortis dos dependentes registrados perante a previdência 

ou dos herdeiros pela lei civil pode processar-se, independentemente de 

inventário, nos autos da ação trabalhista, na forma do art. 1.060 do CPC. 

Inexistindo outros bens a partilhar, exceto direitos patrimoniais de uma 

reclamatória trabalhista, somente se faz necessário o inventário em caso 

de controvérsia sobre os herdeiros necessários ou sobre a forma de 

partilha. Recurso improvido. (Apelação Cível Nº 70019458124, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, 

Julgado em 14/06/ 2007). E ainda transcrevo orientação doutrinária de 

Valentim Carrion, comentando o art. 643 da CLT, a qual foi referida no 

acórdão relativo à ementa supra, no sentido de que ao menos a priori o 

pedido de habilitação para fins previdênciário poderá ser feita na esfera 

administrativa, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelo INSS: A 

habilitação incidente causa mortis dos dependentes registrados perante a 

previdência (...) Ou dos herdeiros pela lei civil pode processar-se, 

independentemente de inventário, nos autos da ação trabalhista, na forma 

do art. 1.060 do CPC (...). O juiz requisitará as informações constantes na 

previdência social, quanto a dependentes e, não as havendo, determinará 

aos que se habilitarem a declaração de inexistência de outros herdeiros 

necessários. Impugnada aquela condição e sendo matéria de alta 

indagação, será a controvérsia decidida no juízo comum... (comentários à 

consolidação das leis do trabalho 32 ed. Atual. Por Eduardo Carrion. São 

Paulo: saraiva, 2007, p. 500, nota 9). Deste modo, NÃO se admite a 

abertura de inventário para o recebimento de verbas trabalhistas ou 

indenizatórias oriundas daquela Justiça especializada, quiçá de um direito 

que se quer encontra-se judicializado. Ex Positis, nos termos do art. 485, I 

e IV, do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, via de consequência; 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. 

Sem custas e honorários face a gratuidade de Justiça que ora defiro, com 

escoro no art. 98 do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001131-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM (AUTOR)

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (AUTOR)

RIVANDA ALVES BEZERRA (AUTOR)

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE TAL - TELEFONE 065 996990-3630 (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1001131-77.2018.8.11.0002. 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. Versa o pedido quanto a concessão de tutela antecipada para 

reivindicação de imóvel adquirido mediante escritura pública, alegando os 

autores que a ré o está ocupando de forma indevida e injusta. Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Em se tratando de ação reivindicatória, de natureza real petitória, 

cabe à parte comprovar o domínio, cuja causa petendi resulta na 

existência de título aquisitivo da propriedade em seu nome. Em outras 

palavras, a pretensão da parte é obter a posse por conta de um título que 

lhe garanta e outorgue domínio. Já de início, tenho que a probabilidade do 

direito, notavelmente documental, é comprovada pela juntada da matricula 

e escritura do imóvel sob a Id. nº 11782819, consignando a venda ao 

autor, comprovando de forma suficiente a legítima propriedade, instituto 

que se aperfeiçoa com o registro na matrícula do imóvel. Verifico estar 

presente também a o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, no que se refere à plausibilidade dos fatos alegados pelo autor, 

pois revelam os prejuízos causados no aguardo do pretendido acolhimento 

do pedido, pois poderia morar no imóvel, ou, ainda poderia alugá-lo a 

terceiros, aumentando sua renda, contudo, fica impossibilitada, face à 

indevida ocupação pela ré. Friso, portanto, que pelas provas trazidas aos 

autos, mesmo em caráter sumário perfunctório, induvidosa é a concessão 

da tutela, além do que não há perigo na irreversibilidade do provimento 

antecipado (CPC, art. 300, § 3°), por tratar-se de decisão que incide sobre 

direitos reais imobiliários. DIANTE DISSO, nos termos do art. 300 do CPC, 

CONCEDO A TUTELA, determinando que seja expedido mandado de 

intimação para o réu ou qualquer pessoa que esteja ocupando o imóvel 

objeto destes autos, para o fim de desocupá-lo amigavelmente no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de MANDADO DE IMISSÃO DE 

POSSE ou, até mesmo, arrombamento, se necessário (CPC, art. 498). À 

vista da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao 

seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 02/05/2018, às 15:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 
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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: 1001228-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA (RÉU)

CESAR LUIZ DEBRASSI (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

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. 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, com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 02/05/2018, às 16:30 horas, 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: 1001148-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALINA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

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 

11796837 - Pág. 1), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que 

fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), válidos por 30 dias. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 02/05/2018, às 17:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Por envolver direito de menor, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001277-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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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 

11841888- Pág. 1), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que 

fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), válidos por 30 dias. 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 02/05/2018, às 

09:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006300-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (REQUERENTE)

A. S. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. B. -. A. B. (REQUERIDO)

C. D. I. D. C. O. L. -. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

T. J. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

F. V. G. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar as partes sobre a proposta de honorários do perito 

nomeado

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006300-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (REQUERENTE)

A. S. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. B. -. A. B. (REQUERIDO)

C. D. I. D. C. O. L. -. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

T. J. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

F. V. G. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar as partes sobre a proposta de honorários do perito 

nomeado

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006300-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (REQUERENTE)

A. S. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. B. -. A. B. (REQUERIDO)

C. D. I. D. C. O. L. -. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

T. J. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

F. V. G. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar as partes sobre a proposta de honorários do perito 

nomeado

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006300-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (REQUERENTE)

A. S. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. B. -. A. B. (REQUERIDO)

C. D. I. D. C. O. L. -. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

T. J. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

F. V. G. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar as partes sobre a proposta de honorários do perito 

nomeado

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006300-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (REQUERENTE)

A. S. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. B. -. A. B. (REQUERIDO)

C. D. I. D. C. O. L. -. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

T. J. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

F. V. G. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE PENHORA - AVALIAÇÃO - INTIMAÇÃO 

Exped ido  po r  o rdem do (a )  MM.  Ju i z ( a )  S u b s t i t u t o 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dados do Processo: Processo : 

1006300-79.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (193); Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Parte Autora: REQUERENTE: MICROSOFT CORP., ADOBE SYSTEMS 

BRASIL LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO 

CENTRO OESTE LTDA - EPP, INSTITUTO ATENAS BRASIL - AT BRASIL 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: MICROSOFT CORP. Endereço: 

EDIFÍCIO MORRO VERMELHO, 14, SCS QUADRA 1 BLOCO H LOTE 30, 

ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70399-900 Nome: ADOBE SYSTEMS 

BRASIL LTDA. Endereço: EDIFÍCIO MORRO VERMELHO, 14, SCS QUADRA 

1 BLOCO H LOTE 30, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70399-900 ; Nome: 

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP Endereço: 

RUA SÃO PAULO, R. Diacui, (esquina com Rua São Paulo), CENTRO-SUL, 
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VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-613 Nome: INSTITUTO ATENAS 

BRASIL - AT BRASIL Endereço: RUA SÃO PAULO, R. Diacui, (esquina com 

Rua São Paulo), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-613 

FINALIDADE: I - EFETUAR A PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens de 

propriedade do(a) executado(a), suficientes para assegurar o pagamento 

do PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS. II - INTIMAR o(a) executado(a) da 

P E N H O R A  e f e t i v a d a  e  d a  A V A L I A Ç Ã O . 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X X X X X X X X  B e n s  i n d i c a d o s  à  p e n h o r a : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VALOR TOTAL 

DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito 

Atualizado: R$ xxxxxx Honorários Fixados: R$ xxxxxx Custas 

Processuais: xxxxxx Total para Pagamento: R$ xxxxxxx 

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Intime-se o perito nomeado, a fim de que 

informe se foi realizada a perícia, acostando aos autos o laudo pericial, se 

for o caso. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos para 

deliberações ou julgamento do processo no estado em que se encontra. 

VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2018. Assinado digitalmente(Art. 

1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Juiz de 

Direito. Observação: Na hipótese de serem penhorados bens imóveis e 

sendo a parte devedora casada, intimar também o seu cônjuge. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2018. EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001677-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIRANDA GOMES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001677-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIRANDA GOMES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001457-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001457-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000278-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL MORON PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000278-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL MORON PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 
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laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000277-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000277-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001968-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEDINA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (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 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001968-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEDINA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (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 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000510-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000510-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004403-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE SALVADOR VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 
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atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004403-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE SALVADOR VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000476-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000476-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MODESTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MODESTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MODESTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MODESTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 
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consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002103-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DE MORAIS PINTO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002103-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DE MORAIS PINTO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001095-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CARNEIRO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001095-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CARNEIRO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 02 de abril de 2018, às 08:00 horas (por ordem de chegada) no 

consultório do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 

7100/96356009, devendo o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames, que por ventura possam ser úteis a confecção do 

laudo pericial

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001423-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. O. D. A. (EXEQUENTE)

PATRICIA OLIVEIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN FERREIRA DE ARAÚJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001423-62.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: RAFAEL OLIVEIRA DE ARAUJO, 

PATRICIA OLIVEIRA DE SOUSA EXECUTADO: LINCOLN FERREIRA DE 

ARAÚJO Vistos... Em se tratando de Ação de Execução de Alimentos, 

necessário se faz o encaminhamento dos autos ao juízo competente 

3ªVara Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Dessa 

forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das 

Varas de Família e Sucessões dessa Comarca, para onde o processo 

deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001495-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES AMADO OAB - MT11816/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001495-49.2018.8.11.0002 AUTOR: MARIA GERALDA NUNES DA SILVA 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Processo n° 

1001495-49.2018.8.11.0002 Vistos... Por se tratar de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL C/C PEDIDO ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA LIMINAR, proposta pelo MARIA GERALDA NUNES DA SILVA, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há 

que se conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de 

foro privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos 

termos dos artigos 62 e 64 ambos do CPC. Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma da 1ª Vara Especializada de 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme digressão do art. 64, § 1o e § 

3o, do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao juízo competente, 

com nossas homenagens, anotando-se as baixas devidas. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001070-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLACIR PINTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO AMORIM DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001070-56.2017.8.11.0002 AUTOR: OLACIR PINTO DA SILVA RÉU: 

CECILIO AMORIM DE BARROS Vistos... Tratando-se de cumprimento de 

sentença e na nova nomenclatura do CPC, mais em específico art. 523 e 

parágrafos, já tendo o credor apresentado os devidos cálculos e sendo 

que a sentença é atinente a condenação e perdas e danos, intime-se o 

executado para o devido cumprimento, a fim de pagar o débito, no prazo 

de 15 dias. Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, 

acrescente-se ao débito multa e honorários em 10%. Em havendo 

pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e os honorários 

sobre o restante. Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo 

de 15 dias, expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação. 

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001409-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PINDORAMA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL MAXIMO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001409-78.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: AUTO POSTO PINDORAMA 

LTDA EXECUTADO: JOSIEL MAXIMO DA SILVA Vistos... Analisando os 

autos, verifico que a parte autora não juntou os comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO 

a intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não , certifique-se, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000302-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000302-33.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos... Ao autor para 

manifestar quanto aos novos documentos apresentados pelo réu. Feito 

isso, conlcusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000974-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE REZENDE BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000974-07.2018.8.11.0002 REQUERENTE: SP COMERCIO DE MAQUINAS 

PARA TERRAPLENAGEM LTDA REQUERIDO: MARTA DE REZENDE BUENO 

Vistos... Analisando os autos não encontrei documento que comprove se 

o réu foi notificado pessoalmente, eis que o instrumento de protesto do Sr. 

Tabelião às folhas 17 informa tão somente a publicação da citação por 

edital. A jurisprudência é no sentido de que no caso vertente, o credor 

fiduciário optou pelo protesto do título. Porém este não demonstrou nos 

autos que foi encaminhada a notificação ao endereço do devedor, muito 

menos que o Cartório de Protesto enviou o aviso para eventual defesa, ou 

pagamento. Para o preenchimento dos requisitos previstos no § 2º do 

artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, não basta o protesto dos valores 

pendentes do contrato, mas é mister que seja feita a comprovação de que 

o devedor tenha recebido a notificação, ou que no mínimo, a tentativa da 

notificação pessoal tenha sido frustrada. Assim, emende o autor a inicial, 

comprovando a notificação via “carta registrada expedida por intermédio 

de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor” (Decreto-lei nº 911/69, art. 2º, § 2º), no prazo de dez dias, 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003382-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003382-05.2017.8.11.0002 AUTOR: CAMPO LIVRE AGENCIA DE 

TURISMO LTDA - ME RÉU: 1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS 

Vistos... Da análise dos autos, observo que o autor não emendou a inicial 

conforme determinado à Id. nº 7298101. Dessa forma, oportunizo nova 

emenda, para que o autor adeque o polo passivo, nos termos do art. 22 da 

Lei n. 8.935/94, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial 

(CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000415-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIRENE SALDANHA DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000415-21.2016.8.11.0002 REQUERENTE: DEUZIRENE SALDANHA DA 

GAMA REQUERIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Vistos... Certifique a Sra. Gestora se 

a contestação foi apresentada. Feito isso, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003214-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UANDER MENDONCA (AUTOR)

ROSANGELA MARIANO MENDONCA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (RÉU)

ADRIANO MARQUES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1003214-03.2017.8.11.0002 AUTOR: ROSANGELA MARIANO MENDONCA, 

UANDER MENDONCA RÉU: ADRIANO MARQUES, J MARQUES NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS Vistos... Por se tratar de documento imprescindível, 

determino a intimação da parte autora para que no prazo de quinze dias, 

junte o contrato de compra e venda indicado na inicial, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002530-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA ARAUJO BONIFACIO 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:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002530-15.2016.8.11.0002 REQUERENTE: NATHALIA ARAUJO 

BONIFACIO PEREIRA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos... Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e 

informações no sistema Apolo, vez que se trata de Cumprimento de 

Sentença. Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova 

nomenclatura do CPC, mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o 

credor apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é 

atinente a condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o 

devido cumprimento, a fim de pagar o débito, no prazo de 15 dias. Em não 

sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao débito multa e 

honorários em 10%. Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, 

acrescente-se multa e os honorários sobre o restante. Em não sendo 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, expeça-se desde 

logo mandado de penhora e avaliação. Intime-se ainda o executado para 

que apresente impugnação, nos termos do art. 525, do NCPC o prazo de 

15 dias a partir do prazo decorrido para pagamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001692-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LINO DE ASSIS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/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)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001692-72.2016.8.11.0002 AUTOR: CLEBER LINO DE ASSIS DO 

NASCIMENTO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos... Não verificando de plano a possibilidade de 

julgamento antecipado, na forma do art. 355 do CPC, encontra-se o feito 

na fase do art. 357 do CPC. Outrossim, levando em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar e pela economia e celeridade processuais, passo ao 

saneamento do feito, na forma prevista no art. 357, § 3o, do CPC. Desde 

já, fixo os pontos controvertidos de que a prova deverá versar sobre o 

curto circuito no medidor e sua eventual troca, conforme apontado na 

inicial. No mais, não havendo matéria de ordem pública que mereça 

apreciação prévia, estando as partes devidamente representadas e 

encontrando interesse processual latente, DOU O FEITO COMO 

SANEADO, remetendo-o à instrução. Intimadas as partes para 

apresentarem às provas, a parte autora requereu o depoimento das 

partes e a oitiva de testemunhas, sendo pelo réu prova pericial indireta 

nas instalações do imóvel e na UC 6/2007766-5, o que desde já defiro. 

Dessa forma, para realização da perícia no imóvel, nomeio a Real Brasil 

Consultoria Ltda., com endereço na Av. Prof. Rubens de Mendonça (CPA), 

nº 1856, sala 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 

78.050.000, telefone (65) 3052-7636, para o fim de, mediante um dos seus 

profissionais habilitados, realizar a respectiva perícia. Assim, intimem-se a 

parte autora, para querendo, em cinco dias, formular quesitos e indicar 

assistente técnico em conformidade com o art. 465, do CPC. Decorrido o 

prazo supra, intime-se o perito para tomar ciência de sua nomeação 

dizendo se aceita o encargo, bem como, apresentar proposta de 

honorários, os quais deverão ser arcados pela parte autora. À vista da 

resposta do perito, intime-se a autora para em dez dias comprovar o 

pagamento dos honorários periciais, levando em consideração que a 

justiça gratuita não engloba perícias. Comprovado o depósito da verba 

honorária, intime-se o perito judicial para que retire os autos para 

realização da perícia, sendo o prazo máximo de trinta dias para a entrega 

do Laudo Pericial em cartório. Fica desde já autorizado o levantamento de 

50% dos honorários, no início dos trabalhos periciais. Juntando o laudo 

digam as partes em cinco dias e conclusos para designação de audiência. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007038-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE PAULA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1007038-67.2017.8.11.0002 AUTOR: MARCELO DE PAULA RODRIGUES 

RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARCELO DE PAULA RODRIGUES em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em face do que consta à Id. nº 

10797713 - Pág. 1, em as partes comunicam a realização de acordo em 

audiência pondo fim ao processo, requerem sua homologação e a 

extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos 

do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, 

“b” do NCPC. Feito sem custas finais. Honorários advocatícios na forma 

convencionada. Decorrido o prazo, certifique-se, após arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007316-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO NILDO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1007316-68.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Por fim, consigno que fica 

CONDICIONADA a expedição do mandado ao depósito do título executivo 

extrajudicial original na secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do artigo 

425, § 2º, do NCPC. PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado o título 

executivo junto à secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, 

certifique-se e faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. 

Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 26 de outubro de 2017. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004930-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIMEIRE DA SILVA CALDEIRA (AUTOR)

ELLYSON RUBENS WEBER TAVERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BENTO DE JESUS (RÉU)

TEMISIO CALDEIRA DA CUNHA (RÉU)

IVANI MARIA LEANDRO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1004930-65.2017.8.11.0002 AUTOR: JUSCIMEIRE DA SILVA CALDEIRA, 

ELLYSON RUBENS WEBER TAVERA RÉU: TEMISIO CALDEIRA DA CUNHA, 

IVANI MARIA LEANDRO, LUCAS BENTO DE JESUS Vistos. Recebo a 

emenda à inicial. Compulsando os autos, contata-se que o autor informou 

que o imóvel que pretende usucapir não possui matrícula perante o 

Cartório de Registro desta Urbe, para tanto juntou a certidão de id. Num. 

8335162 - Pág. 1. Contudo, nota-se que o referido imóvel possui inscrição 

imobiliária junto ao Município de Várzea Grande, bem como é cediço que 

muitos do imóveis desta comarca ainda possuem registro no Cartório de 

Imóveis da Comarca de Cuiabá. De tal modo, determino: I - Expeça-se 

ofício ao Município de Várzea Grande, solicitando que informe se o imóvel 

em questão (localizado à Rua “E” atual Joaquim Alves Quadra, n.º 06, Lote 

n.º 05, Bairro Industrial III, Mapim, em Várzea Grande/MT - Imóvel n. 11594, 

Inscr. Imob: 104.857.0200.0001.15.001) possui matrícula cadastrada, e 

caso possua deverá informar o número da matricula e em qual Registro de 

Imóveis está registrada. II – Expeça-se ofício ao 5º Cartório de Registro 

Imobiliário da Comarca de Cuiabá solicitando que informe se o imóvel em 

questão possui registro perante aquele ofício, caso possua deverá 

encaminhar a este juízo cópia atualizada da matrícula. Sem prejuízo: III – 

Citem-se as pessoas indicadas pelo autor para compor o polo passivo, 

bem como todos os confinantes do referido imóvel; Por edital, com prazo 

de 30(trinta) dias, citem-se os eventuais interessados em lugar incerto, 

caso hajam; IV – Por via postal, intime-se para manifestar interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram; V - Concedo, a autora a gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 28 de fevereiro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002686-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDA PUTON RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1002686-03.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: NEIDA PUTON RIBEIRO 

EXECUTADO: ICATU SEGUROS S/A Vistos. À vista do deferimento da 

suspensão da presente execução nos autos dos embargos à execução, 

determino que se translade cópia da decisão proferida naquele feito para 

o presente, certificando-se o necessário. No mais, aguarde-se a 

resolução daquela lide. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 27 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004836-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ICATU SEGUROS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDA PUTON RIBEIRO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1004836-20.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S/A 

EMBARGADO: NEIDA PUTON RIBEIRO Vistos. Recebo os presentes 

embargos para processamento, uma vez que são tempestivos, conforme 

certidão de id 10325862. Procedo com a análise do pedido de suspensão 

da execução formulado pelo exequente. Pois bem. De acordo com a 

disposição do art. 919, caput, do CPC, como regra a oposição de 

embargos à execução não tem o efeito de suspender o processo de 

execução. Todavia, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado 

artigo, para que o juiz conceda o efeito suspensivo, é necessário o 

preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) requerimento do 

embargante; b) presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória (tutela de urgência ou evidência); c) existência de garantia 

suficiente para a execução. No caso, o primeiro e o terceiro requisitos 

restaram preenchidos, tendo o autor oferecido como garantia do juízo o 

bloqueio de cotas de fundo de investimento no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), conforme id. 8133344 - Pág. 3, dos autos de 

execução. De outro norte, em análise sumária, entendo que a embargante 

trouxe aos autos elementos que evidencie a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que ensejem a 

suspensão da execução n. 1002686-03.2016.8.11.0002. Primeiramente, 

denota-se da apólice se seguro que a exequente não é a única 

beneficiaria do seguro de vida ora executado, mas na exordial pleiteia o 

recebimento da integralidade do capital segurado, sem fazer qualquer 

ressalva à parte que caberia aos seus filhos Rafael Augusto Ribeiro e 

Vinícius Henrique Ribeiro. Ademais, conquanto a exequente negue que o 

falecido tivesse conhecimento da grave moléstia que o acometia, é 

significativo o fato de o seguro ter sido contratado no dia seguinte à 

realização de exames médicos (15/10/2015), vindo o contratante a óbito 

30 (trinta) dias após a contratação, em 16/11/2015. De tal modo, o 

conhecimento ou não pelo contratante da existência de doença em fase 

terminal, que excluiria a do seguro em discussão, deverá ser melhor 
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apurada durante a instrução processual. Já o perigo de dano, 

evidencia-se no próprio fato de que, com a procedência dos embargos, o 

prosseguimento da execução terá gerado danos patrimoniais significativos 

à embargante. Ante o exposto, com fundamento no art. 919, I do CPC, 

CONCEDO o efeito suspensivo aos presentes embargos, para determinar 

a suspensão da execução. Proceda com as anotações necessárias. 

Intime-se a embargada para se manifestar no prazo de 15 dias (artigo 920, 

inciso I, do CPC) com as advertências do artigo 344, do CPC, bem como 

consignando que deverá indicar e justificar as provas que pretende 

produzir Decorrido o prazo, certifique-se e retornem-me conclusos para 

deliberações ulteriores. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 28 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007829-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANIDELCI SOARES MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DE SOUZA MIRANDA CRUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1007829-36.2017.8.11.0002 AUTOR: ANIDELCI SOARES MARQUES RÉU: 

JOSIANE DE SOUZA MIRANDA CRUZ Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerida peticionou informando o pagamento do valor 

do financiamento e o parcelamento das multas e débitos fiscais do veículo 

em discussão, requerendo a revogação da tutela de urgência de busca e 

apreensão concedida (id. 11162479). Por sua vez, a autora peticionou 

informando que a requerida se recusa a pagar o valor correspondente ao 

ágio, devidamente corrigido, requerendo a manutenção do mandado de 

busca e apreensão (id. 11279691). Pois bem. No caso, têm-se que a ação 

proposta pela autora é Obrigação de Fazer c/c Entrega de Coisa Certa c/c 

Cobrança de Dívida c/c Danos Morais, todavia, não pode pretender que a 

requerida cumpra com a sua obrigação (obrigação de fazer e cobrança) 

e, ao mesmo tempo, requerer a entrega de coisa certa (ter a posse do 

veículo vendido à demandada), pois tratam-se de pedidos antagônicos. De 

tal modo, em que pese o deferimento da tutela e o fato de a requerida ter 

sido citada, para uma decisão final mais adequada bem como para a 

facilitação da defesa, a autora deverá esclarecer se pretende com a 

presente ação a rescisão do contrato entabulado entre as partes ou o seu 

cumprimento, formalizando pedido certo. Enquanto isso, a vista do parcial 

adimplemento da obrigação por parte da requerida, entendo por bem 

determinar o sobrestamento do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, postergando a análise do pedido de revogação para após a 

apresentação da emenda. Ante o exposto, intime-se a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

esclareça se pretende a rescisão ou o cumprimento do contrato firmado 

entre as partes, adequando os pedidos e/ou o título da ação, se for o 

caso. Determino a suspensão do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, postergando a análise do pedido de revogação da tutela de 

urgência para após a emenda. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação certifique-se e façam os autos conclusos. 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). 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 28 de 

fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003404-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT0019833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ CARLOS FERREIRA ANDRADE JUNIOR (TESTEMUNHA)

MARCIO PAULO DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

de ID 11209123, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo 

o caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001260-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE MIRANDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINA FERNANDES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001260-82.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: JOAO JOSE DE MIRANDA OLIVEIRA REQUERIDO: 

LAURENTINA FERNANDES DE ARRUDA Vistos, etc. Trata-se de ação 

cautelar de arresto formulada por João José de Miranda Oliveira em face 

de Laurentina Fernandes de Arruda, almejando o arresto de um veículo 

descrito nos autos. Pois bem, é sabido que o Novo Código de Processo 

Civil suprimiu as cautelares nominadas, simplificando o procedimento ao 

instituir a tutela de urgência prevista no art. 300 e seguintes. De tal forma, 

o procedimento de arresto, antes previsto como medida autônoma, 

atualmente passou a integrar o procedimento de tutela de urgência de 

natureza cautelar antecedente ou incidente, e tem por objetivo garantir a 

eficácia de um processo principal. Nessa senda, verificando os autos, 

constato que o presente pedido não se amolda a nova sistemática 

processual. Isso porque, ao que consta dos autos e em consulta ao 

Sistema PJe, o autor já promoveu ação de execução de título extrajudicial 

em face da requerida. Denota-se da ação de execução, associada a esta 

demanda, que a parte executada já foi citada, conforme certidão de Id. 

9311688, tendo sido efetuada busca de bens perante os Sistemas 

Bacenjud e Renajud, consoante decisão de Id. 10872207. Vê-se, pois, que 

a presente medida não possui natureza cautelar antecedente, pois já 

existe demanda em trâmite a fim de obter o recebimento do crédito 

existente em favor da parte autora, logo nenhuma utilidade jurídica haveria 

o presente feito, à vista que o pedido principal já foi judicializado (arts. 308 

ou 310, CPC). Também não se poderia entender como tutela de urgência 

incidental, eis que o pedido deveria ser formulado no próprio bojo da ação 

em trâmite. Com efeito, inexistindo a possibilidade de propositura de ação 

autônoma de arresto, salvo nas hipóteses de tutela de urgência cautelar 

antecedente ou incidental, as quais aparentemente não se harmonizam ao 

presente caso, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, venha a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, justificar a propositura da presente 

ação, em especial, indicando juridicamente a possibilidade da sua 

distribuição, sob pena de extinção sem análise do mérito. Cumpram-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000418-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDIR SOARES MASSAFRA (AUTOR)

MARLENE CASTAGNA MASSAFRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEMES DE MORAES (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GYAN CARLO DE ARRUDA OAB - MT10027/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000418-73.2016.8.11.0002 

AUTOR: WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA 

MASSAFRA RÉU: JORGE LEMES DE MORAES Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme determinado em audiência, constante do termo de Id. 11957213. 

Oportunamente, voltem-me os autos conclusos. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007792-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO TENUTA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007792-09.2017.8.11.0002 

AUTOR: JOSELAINE PEREIRA DOS SANTOS RÉU: EDMUNDO TENUTA 

NETO Vistos. Defiro o pugnado pelo autor, e concedo o prazo de 30 

(trinta) dias para que a parte autora informe novo endereço para citação 

do requerido. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000264-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CARLITO SANTANA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (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: 1000264-21.2017.8.11.0002 

AUTOR: MIGUEL CARLITO SANTANA MOREIRA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Acolho à 

emenda da inicial constante no Id. 11514975, a fim de que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. 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 10h20min, 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000317-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000317-65.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

etc. Determinada a emenda no Id. 11535296, o autor manifestou seu 

d e s i n t e r e s s e  p e l o  p r o s s e g u i m e n t o  d o s  a u t o s  n . 

1000389-52.2018.8.11.0002 e 1000362-69.2018.8.11.0002, requerendo a 

extinção dos mesmos, aduzindo que os objetos das referidas ações serão 

emendadas na presente lide. Dessa sorte, faculto à parte autora o prazo 

de 15 dias para aditar à presente, incluindo neste feito os objetos das 

ações de nº 1000389-52.2018.8.11.0002 e 1000362-69.2018.8.11.0002. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001414-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R M COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SA LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI 

- ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001414-03.2018.8.11.0002 

AUTOR: R M COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 

RÉU: SA LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS 

EIRELI - ME Vistos, etc. A parte autora pretende em sede de tutela de 

urgência, determinar que a requerida exclua seu nome dos órgãos de 

restrição e de fornecer informações à Central de Risco do Bacen e CCF, 

todavia, não colacionou extrato que demonstra a inscrição do seu nome 

no CCF ou nos órgãos de proteção ao crédito, documento indispensável 

para o processamento da demanda, a teor do disposto no art. 320 do 
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CPC/2015. Isso porque, os extratos de Ids. 11910598 e 11910599 não 

evidenciam qualquer restrição a justificar a liminar pugnada. Destarte, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder 

com a emenda da inicial, juntando nos autos documentos que demonstrem 

a negativação supostamente levada a efeito pelo requerido, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Outrossim, venha a 

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: 1001356-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SALES MAGALHAES (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001356-97.2018.8.11.0002 

AUTOR: ROGERIO SALES MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, 

observo que a parte autora descurou de juntar boletim de ocorrência 

referente ao acidente, a fim de melhor elucidar os fatos descritos na 

inicial. Posto isso, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar cópia do boletim de ocorrência referente aos 

fatos alegados na inicial, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001434-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIRONDA CONFECCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS OAB - SP212730 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TJCA COMERCIO DE MODA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001434-91.2018.8.11.0002 

AUTOR: VIRONDA CONFECCOES LTDA RÉU: TJCA COMERCIO DE MODA 

LTDA - ME 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. 290 do CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001479-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO GEREMIA PECAS E MECANICA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBER & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001479-95.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: ARMELINDO GEREMIA PECAS E MECANICA - EPP 

REQUERIDO: WEBER & CIA. LTDA - ME Vistos, etc. Solicite-se ao Juízo 

deprecante os documentos relacionados no art. 260, inc. II, do CPC, em 

especial o despacho judicial, aguarde-se por 30 (trinta) dias. Na hipótese 

de não atendimento, devolva-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007623-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Vitória Campos Estevam de Souza (REQUERENTE)

Vanuza Campos Estevam de Souza (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA OAB - MT6990/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007623-22.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JULIO CEZAR ESTEVAM DE SOUZA, VANUZA CAMPOS 

ESTEVAM DE SOUZA, VITÓRIA CAMPOS ESTEVAM DE SOUZA Vistos 

etc., Inicialmente determino novamente a retificação do polo ativo para que 

passe a constar apenas Vanuza Campos Estevam de Souza e Vitória 

Campos Estavam de Souza, esta última assistida por seu genitor Júlio 

Cezar Estevam de Souza. Em atenção à cota ministerial de id. 10969642, 

designo audiência de instrução para o dia 17/04/2018, às 17:00 horas, 

visando apurar a veracidade dos dados pessoais das autoras apontado 

na inicial. Deverá, ainda, as autoras declinarem o rol de testemunhas que 

serão inquiridas, no prazo de 15 dias, as quais deverão comparecer a 

solenidade independentemente de intimação do juízo. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003282-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR HENRIQUE CASSINI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. CARVALHO ALIMENTOS - ME (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

ID 11959663 , requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o 

caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001665-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAECIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001665-55.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL EXECUTADO: LAECIO DA SILVA Vistos etc. A parte 

exequente pugnou no id. 11302071 que o Sr. Oficial de Justiça informasse 

em qual endereço se dirigiu para o cumprimento do mandado de citação, 

tendo em vista que fora informado nos autos 03 endereços para o 

cumprimento do mandado, porém o Sr. Oficial de Justiça deixou de 

informar em sua certidão em qual endereço diligenciou. Pois bem, da 

análise dos autos verifico que fora expedido mandado de citação no id. 

10537857 o qual foi cumprido nos seguintes endereços Rua Bolívia, 

Quadra 09, Casa 22, Bairro Jardim Imperial. CEP: 78158-590 e Rua Júlio 

Domingos de Campos, nº 873, Bairro Jardim Glória I, ambos nesta 

Comarca, conforme se observa do teor da certidão de id. 11781735. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102081/3/2018 Página 287 de 305



Ainda, verifico que também foi expedido mandado de citação para ser 

cumprido no endereço Rua Presidente Jânio Quadros, S/N, Bairro Vila 

Ipase, nesta Comarca, porém houve a devolução do referido mandado 

sem o seu cumprimento em razão da insuficiência de endereço, conforme 

certidão de id. 11225017. Dessa forma, indefiro o pedido de id. 11302071 

e no impulso determino que o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito. 

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001023-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEITE MARTINS MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001023-19.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA EXECUTADO: 

FLAVIO LEITE MARTINS MENDES Vistos etc., O exequente pugnou pelo 

arresto liminar (Id. 11729907), previsto no art. 830, do CPC, de eventuais 

veículos de propriedade do devedor, uma vez que ele não foi localizado 

para ser citado. Pois bem, leciona o doutrinado Araken de Assis que o 

arresto estabelecido no art. 653 do CPC/1973 agora positivado no art. 830 

do CPC/2015, o qual intitula como pré-penhora, é cabível quando verificado 

dois requisitos, dentre eles o empecilho à imediata citação do executado. 

“De acordo com o art. 653, dois são pressupostos da pré-penhora: a) a 

constatação da ausência do executado de seu domicílio ou residência, 

após as diligências habituais do oficial para localizá-lo; b) a existência 

visível de bens penhoráveis. Não importa à pré-penhora a incerteza em 

torno do domicílio do devedor. Também o móvel subjetivo da ausência, se 

deliberada ou ocasional, nenhum relevo possui na espécie. Consideram-se 

os pressupostos apontados em sua objetividade: existem bens e o 

devedor se encontra ausente, e, nessas circunstâncias, e somente nelas, 

a pré-penhora tem lugar.” (ASSIS, Araken de. Manual da execução. 11ª 

edição. SãoPaulo : Editora revista dos Tribunais, 2007. p. 691). Outrossim, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já definiu ser 

possível o arresto liminar de dinheiro, via BACENJUD, quando não 

localizado o devedor. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

FISCAL. ARRESTO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 

4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a 

penhora online, como também o arresto online. Preenchidos os requisitos 

legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório 

previsto no art. 653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do 

devedor não encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida 

cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da 

execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no 

julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 

543-C do Código de Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão 

do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder 

geral de cautela, o "arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico pelo 

sistema Bacenjud) dos valores existentes em contas bancárias da 

empresa executada e dos co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 

3.12.2010).5. Recurso especial parcialmente provido.” (Resp n° 

1.240.270/RS, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

publicado no DJe de 15.04.2011). No presente caso, há fortes evidências 

de que o executado tem envidado esforços para não ser localizado, 

consoante certidões dos Srs. Oficiais de Justiça, demonstrando, portanto, 

necessária a medida acautelatória postula, notadamente para garantir a 

satisfação do crédito. Posto isso, com alicerce no art. 830 do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido em questão, razão pela qual, procedi com 

ordem de bloqueio junto ao sistema Renajud dos veículos registrados em 

nome do executado, conforme extratos em anexo. Por fim, determino que 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias manifeste o que entender de 

direito visando o andamento útil do feito, sobretudo quanto a localização 

do executado para posterior tentativa de citação. Intimem-se. Cumpra-se 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001293-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO JUNIO ENEDINO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001293-09.2017.8.11.0002 

AUTOR: EZIO JUNIO ENEDINO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cuida-se de embargos de 

declaração propostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (id. 

11627828) alegando, em síntese, que houve erro material na sentença 

prolatada nos autos, que na medida em que constou como valor da 

condenação o importe de R$ 2.531,125 ao invés de R$ 2.531,25. Pois bem, 

conheço dos embargos, em vista dos requisitos legais para a sua 

admissibilidade e exame (CPC – art. 1.022) e verifico, desde já, o erro 

material apontado, pois, de fato, constou na sentença que o valor da 

invalidez seria de R$ 2.531,125 ao invés de R$ 2.531,25. Assim, à vista de 

estarem presentes os pressupostos processuais exigidos na lei de 

regência, no tocante ao erro material acima apontada, acolho os embargos 

de declaração opostos pelo embargante, razão pela qual a parte 

dispositiva passa assim a constar: “Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Ezio Enedino Ferreira em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 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 18/08/2016 (Id. 4949909), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação corrida em 20/04/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 

6793413. (...)” No mais, mantenho integralmente a sentença tal como 

lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007623-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Vitória Campos Estevam de Souza (REQUERENTE)

Vanuza Campos Estevam de Souza (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA OAB - MT6990/O (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: 1007623-22.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JULIO CEZAR ESTEVAM DE SOUZA, VANUZA CAMPOS 

ESTEVAM DE SOUZA, VITÓRIA CAMPOS ESTEVAM DE SOUZA Vistos 

etc., Inicialmente determino novamente a retificação do polo ativo para que 

passe a constar apenas Vanuza Campos Estevam de Souza e Vitória 

Campos Estavam de Souza, esta última assistida por seu genitor Júlio 

Cezar Estevam de Souza. Em atenção à cota ministerial de id. 10969642, 

designo audiência de instrução para o dia 17/04/2018, às 17:00 horas, 

visando apurar a veracidade dos dados pessoais das autoras apontado 

na inicial. Deverá, ainda, as autoras declinarem o rol de testemunhas que 

serão inquiridas, no prazo de 15 dias, as quais deverão comparecer a 

solenidade independentemente de intimação do juízo. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000362-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000362-69.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

etc. Odirley Nobre De Almeida ingressou com a presente ação declaratória 

de inexistência de débito com pedido de indenização por dano moral em 

face de OI S/A. Determinada a emenda no Id. 11535270, o autor 

manifestou seu desinteresse pelo prosseguimento do feito, e que, o objeto 

da  p resen te  se rá  emendada  no  p rocesso  de  n º 

1000317-65.2018.8.11.0002, conforme Id. 1182480. É o relatório. Decido. 

Havendo desistência expressa da ação inexiste alternativa, senão 

extinguir o feito sem resolução do mérito, valendo o registro de que 

inexistindo ato citatório não incide a regra do § 4º, do art. 485, do Código 

de Processo Civil, que prevê para sua aplicação a anuência da parte 

contrária. Posto isto, homologo a desistência da ação e extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo 

único e art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte requerente, cuja 

exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro o benefício da justiça 

gratuita. Deixo de condená-lo ao pagamento de verba honorária à vista de 

insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000389-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000389-52.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

etc. Odirley Nobre De Almeida ingressou com a presente ação declaratória 

de inexistência de débito com pedido de indenização por dano moral em 

face de OI S/A. Determinada a emenda no Id. 11535248, o autor 

manifestou seu desinteresse pelo prosseguimento do feito, e que, o objeto 

da  p resen te  se rá  emendada  no  p rocesso  de  n º 

1000317-65.2018.8.11.0002, conforme Id. 11824905. É o relatório. Decido. 

Havendo desistência expressa da ação inexiste alternativa, senão 

extinguir o feito sem resolução do mérito, valendo o registro de que 

inexistindo ato citatório não incide a regra do § 4º, do art. 485, do CPC, que 

prevê para sua aplicação a anuência da parte contrária. Posto isto, 

homologo a desistência da ação e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Custas pela parte requerente, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe defiro o benefício da justiça gratuita. Deixo de condená-lo ao 

pagamento de verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001892-45.2017.8.11.0002 

AUTOR: WANDERLEY ROSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Wanderley Rosa propôs ação de cobrança 

de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, alegando que em 06/11/2016 foi vítima de acidente com 

veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja 

condenada a 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 audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

7365502), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 6841464), 

alegando a necessidade de alteração do polo passivo, necessidade de 

requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ausência de interesse de agir, sucumbência autoral e ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. No mérito aduz que a parte autora não comprovou a existência 

dos danos causados pelo acidente, uma vez que não carreou aos autos 

ficha de primeiro atendimento médico legível. Ainda, alega inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, aduz 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 10% sobre o valor da condenação. A 

parte autora impugnou a contestação no Id. 9685475. No Id. 11226077 foi 

juntada a avaliação médica. Em seguida, as partes se manifestaram nos 

Ids. 11522302 e 11567544. Após, os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Wanderley Rosa em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, 

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 o requerido 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 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. Do requerimento administrativo 

perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e da falta de interesse de 

agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação 

de que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o 

seguro, bem como alega que o autor não comprovou ter juntado os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo 
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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 Ids. 5562758 e 5577838. Assim, 

certo que uma vez demonstrada à 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. 

Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às 

partes a prevalência do direito. Portanto, rejeito as preliminares acima 

descritas. Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral 

registro que o mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser 

analisado. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido do processo No tocante a alegação veiculada pela 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. 5562615 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência 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 

não restou comprovado nos autos a alegada invalidez permanente, razão 

pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 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 do autor 

relacionada ao seu membro inferior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 11226077, 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 pelo autor e a sua lesão permanente no seu pé 

direito. 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 requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente 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 requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu pé direito em 25%, a lei estabelece o 

pagamento de até 50%, do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés. 

Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado no laudo 

pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 50% do 

valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 25%, o 

que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 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 parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Wanderley Rosa em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), 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 06/12/2016 (Id. 5562611), 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 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001892-45.2017.8.11.0002 

AUTOR: WANDERLEY ROSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Wanderley Rosa propôs ação de cobrança 

de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, alegando que em 06/11/2016 foi vítima de acidente com 

veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja 

condenada a 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 audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

7365502), sendo que a requerida apresentou contestação (Id. 6841464), 

alegando a necessidade de alteração do polo passivo, necessidade de 

requerimento administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ausência de interesse de agir, sucumbência autoral e ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. No mérito aduz que a parte autora não comprovou a existência 

dos danos causados pelo acidente, uma vez que não carreou aos autos 

ficha de primeiro atendimento médico legível. Ainda, alega inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, aduz 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 10% sobre o valor da condenação. A 

parte autora impugnou a contestação no Id. 9685475. No Id. 11226077 foi 

juntada a avaliação médica. Em seguida, as partes se manifestaram nos 

Ids. 11522302 e 11567544. Após, os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Wanderley Rosa em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, 

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 o requerido 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 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. Do requerimento administrativo 

perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e da falta de interesse de 

agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação 

de que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o 

seguro, bem como alega que o autor não comprovou ter juntado os 

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 Ids. 5562758 e 5577838. Assim, 

certo que uma vez demonstrada à 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. 

Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às 

partes a prevalência do direito. Portanto, rejeito as preliminares acima 

descritas. Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral 

registro que o mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser 

analisado. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido do processo No tocante a alegação veiculada pela 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. 5562615 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência 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 

não restou comprovado nos autos a alegada invalidez permanente, razão 

pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 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 do autor 

relacionada ao seu membro inferior direito, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 11226077, 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 pelo autor e a sua lesão permanente no seu pé 

direito. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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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 requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente 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 requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu pé direito em 25%, a lei estabelece o 

pagamento de até 50%, do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés. 

Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado no laudo 

pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 50% do 

valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 25%, o 

que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 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 parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Wanderley Rosa em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), 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 06/12/2016 (Id. 5562611), 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 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

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004339-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LOPES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004339-06.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: REGINA LOPES MARQUES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Regina Lopes 

Marques propôs a presente ação declaratória de inexistência de dívida c/c 

pedido de antecipação de tutela ab initio e dano moral em face de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, sustentando, em síntese, que 

foi notificado pela requerida a respeito de uma suposta irregularidade em 

sua unidade consumidora e em decorrência desta irregularidade foi 

realizada a recuperação do consumo no valor de R$ 4.868,31 (quatro mil 

oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), o qual entende 

ser indevido, porquanto decorre de suposta irregularidade na sua unidade 

consumidora, atestada unilateralmente pela requerida através de Termo de 

Ocorrência – TOI. Assim, requer a declaração de inexistência do débito 

referente a fatura de março de 2017 e a condenação da requerida ao 

pagamento de uma indenização por danos morais no valor de 20 (vinte) 

salários mínimos. No Id. 8063509 o pedido liminar foi deferido. Audiência de 

conciliação realizada conforme termo no Id. 9320179. Devidamente citada, 

a requerida apresentou contestação acompanhada de documentos nos 

Ids. 9478234 a 9478299, afirmando que o débito questionado encontra-se 

correto, tendo em vista que ele diz respeito ao real consumo de energia 

elétrica da autora. Ainda, ressalta que em inspeção realizada na unidade 

consumidora da autora foi descoberta uma irregularidade no medidor que 

se encontrava com desvio no ramal de ligação, de forma a não anotar o 

verdadeiro consumo de energia elétrica na unidade, razão porque expediu 

o Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 606041, conforme dispõem as 

resoluções da ANEEL. Prossegue relatando que a inspeção realizada em 

19/12/2016 foi acompanhada pela Sra. Katiucha, a qual se identificou 

como filha da titular, e que após os devidos ajustes do equipamento de 

medição os registros voltaram a normalidade, razão pela qual deve ser 

julgado improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito. 

Ressalta que tão logo houve a regularização da situação de anormalidade, 

o gasto de energia elétrica aumentou consideravelmente, ficando evidente 

a captação do produto sem o respectivo pagamento, uma vez que antes 

da constatação da anormalidade o consumo faturado teve como média 

275,57 kWh, já no período seguinte, com a regularização do equipamento, 

este aumentou para uma média de 523,85 kWh. Aduz a inexistência de 

dano moral no presente caso em virtude da ausência de ato ilícito 

praticado pela requerida. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais e, caso seja acolhida a pretensão indenizatória, que sejam 

observados os preceitos da moderação e proporcionalidade quando da 

fixação do quantum. A autora apresentou impugnação à contestação no 

Id. 9566360. Nos Ids. 11308342 e 11372111 as partes informaram não 

possuir interesse na produção de outras provas. Após os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide 

com fulcro no art. 355, inciso I, 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. O ponto fundamental da presente demanda consiste em 
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saber se a autora é responsável pelo débito no valor de 4.868,31 (quatro 

mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), cobrado na 

fatura com vencimento em 16/03/2017, a partir de inspeção técnica 

realizada pela requerida no medidor de consumo da residência da autora. 

Pois bem, ao compulsar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de 

consumo em questão foi vistoriado no dia 19/12/2016, no qual consta que 

o referido equipamento encontrava-se com “desvio no borne do medidor” 

(Id. 9478280). Ou seja, o medidor de consumo da respectiva unidade 

encontrava-se com irregularidade que estava interferindo no correto 

registro do efetivo consumo na unidade consumidora vistoriada, conforme 

retratado pelas fotografias anexadas no Id. 9478262. Com efeito, 

denota-se que a inspeção foi acompanhada pela Sra. Katiucha, que 

assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 9478280), sobre quem a 

parte autora nada manifestou em sede de impugnação (Id. 9566360), de 

modo que resta evidente que foi oportunizado à autora tomar 

conhecimento do procedimento administrativo realizado e impugná-lo se 

assim entendesse por direito, o que de fato a autora fez, considerando a 

juntada de termo de reclamação perante o Procon (Id. 8061453) e carta 

resposta da requerida, acerca da reclamação n. 198127 (Id. 9478241). 

Portanto, a vistoria levada a efeito pela requerida não foi realizada de 

forma unilateral, uma vez que oportunizado o exercício do contraditório e 

ampla defesa. Deste modo, diante da constatação de irregularidade no 

equipamento instalado no imóvel da autora, resta claro que houve 

alteração na mensuração do consumo na unidade consumidora nº 

6/368243-2. O fato de não haver prova inequívoca de ter sido a autora 

responsável pela falha é irrelevante. Tal fato não a exime do pagamento 

do consumo a menor durante o período da irregularidade, porque, tendo 

sido consumida energia elétrica superior à medida na unidade 

consumidora, responde pelo pagamento da respectiva tarifa, forte no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa, aliás, hoje consagrado no 

artigo 884 do novo Código Civil. Nesse passo, leia-se a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUMENTO DE 

CONSUMO APÓS INSPEÇÃO. CONTRAPEDIDO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. CÁLCULO PELA MÉDIA DOS SEIS MESES POSTERIORES 

AO FIM DA IRREGULARIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO CONCEDIDO 

DE OFÍCIO. A autora ingressou com a presente ação requerendo a 

desconstituição de dívida referente à recuperação de consumo, bem como 

que a ré se abstivesse de efetuar a suspensão no fornecimento de 

energia. A ré, por sua vez, formulou pedido contraposto, solicitando o 

pagamento integral do débito de R$11.011,30 pela autora. A parte ré pede 

provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que julgou 

procedente o pedido autoral e improcedente o pedido contraposto. 

Sustenta a legalidade dos débitos em nome da autora e a presunção de 

legalidade dos atos praticados pela concessionária. A parte ré se 

desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista que os documentos 

acostados (fls.47 e 53/57) demonstram a existência de irregularidade no 

medidor, o que é ainda corroborado pelo aumento de consumo na referida 

unidade após a inspeção ocorrida em 26/02/2015 (fls. 40 e 41). 

Verifica-se ainda que o TOI (fls.44 e 45), onde há constatação da 

irregularidade, encontra-se devidamente assinado. Assim, é inviável o 

acolhimento da pretensão autoral de que seja integralmente desconstituído 

o débito referente à recuperação de consumo. Contudo, este deve ser 

recalculado pela média de consumo dos seis meses posteriores ao fim da 

irregularidade. Isso porque o critério utilizado pela ré (fls.49/52) imputa à 

autora o consumo médio mensal de 578 KWh, o que não condiz com o real 

consumo verificado nos meses posteriores a troca do medidor (fl.40). 

Cabível, ainda, de ofício, a concessão de parcelamento do débito em 36 

parcelas mensais, com primeiro vencimento no mês subseqüente ao do 

trânsito em julgado. Mantida a liminar deferida à folha 12, haja vista ser 

indevido o corte no fornecimento dos serviços em virtude de débito 

pretérito. Sendo assim, a sentença deve ser reformada para julgar 

parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao 

pagamento do débito referente à recuperação de consumo, que, no 

entanto, deverá ser recalculado pela média dos seis meses posteriores ao 

fim da irregularidade e parcelado em 36 vezes. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PARCELAMENTO CONCEDIDO DE 

OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71005971734, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 31/05/2016). 

Outrossim, depreende-se pelo histórico de consumo (Id. 9478286) que a 

média de consumo na unidade consumidora nº 6/368243-2 entre agosto 

de 2016 a novembro de 2016 era de 275,57 kWh, porém a partir de 

dezembro de 2016, quando houve a inspeção técnica na unidade 

consumidora, houve um aumento na média de consumo, que passou a ser 

de 523,85 kWh. Ou seja, após a realização da inspeção da unidade 

consumidora por parte da requerida o consumo de energia elétrica passou 

a registrar patamares condizentes com o devidamente utilizado, atingindo 

entre 409 a 647 kWh. Dessa forma, apurada a lisura da fatura emitida pela 

requerida no Id. 8061633, mostra-se também afastado o pleito para impedir 

a interrupção do seu fornecimento, bem como eventual condenação da 

requerida em indenizar a autora. Afinal, se a possibilidade de corte do 

fornecimento de energia elétrica, diante da inadimplência, outrora fomentou 

muita discussão, hoje é ponto superado pela jurisprudência. Sendo assim, 

a fatura emitida pela requerida é exigível, já que se refere ao efetivo 

consumo da autora. Portanto, deve ser a presente julgada improcedente, 

tendo em vista a inexistência de qualquer aspecto de ilegalidade no ato 

emanado da concessionária, especialmente no que se refere à cobrança 

do valor consumido e não pago pelo usuário. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. De conseguinte, revogo a liminar concedida na decisão de 

Id. 8063509. Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atento à natureza da ação, o tempo 

de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86). Todavia, sendo a 

requerente beneficiária 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. 

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com baixa dos autos na 

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

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004921-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BARROS DA COSTA (AUTOR)

BENEDITO OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR)

ADAO OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR)

LUCIANO SOCORRO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS NEVES CAMARGO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dias).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000786-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça Id. 9460809.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004018-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PALLADIUM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

Espolio de RAUL MENDONZA CAMPROVIN (RÉU)

LENITA DROSGHIC MENDOZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Elisea Drosghic Mendoza OAB - MT12731/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dias).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002872-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARTINS DOS SANTOS 03189824126 (RÉU)

FERNANDA MARTINS DOS SANTOS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora a se manifestar 

quanto à Certidão do Oficial de Justiça - ID 4784956

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003417-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AXIS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA OAB - MT0009196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora a se manifestar 

quanto à Certidão do Oficial de Justiça - ID 7644303

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005109-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA (EXECUTADO)

CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora a se manifestar 

quanto à Certidão do Oficial de Justiça - ID 6869484

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005112-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI GASPAR CORDEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora a se manifestar 

quanto à Certidão do Oficial de Justiça - ID 6876491

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000186-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CLEBES NEGRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora a se manifestar 

quanto à Certidão do Oficial de Justiça - ID 10415415

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001682-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONIVALDO DE FREITAS BORGES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora a se manifestar 

quanto à Certidão do Oficial de Justiça - ID 9540610

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001801-52.2017.8.11.0002

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:

OGM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora a se manifestar 

quanto à Certidão do Oficial de Justiça - ID 9540774, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003073-81.2017.8.11.0002

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:

KLEVERSON CARVALHO QUEVEDO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora a se manifestar 

quanto à Certidão do Oficial de Justiça - ID 9912848, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005001-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO BRAGA JARDIM (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte autora a se manifestar 

quanto à Certidão do Oficial de Justiça - ID 11789679, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009127-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RDG CONFECCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN JAISON ECCHER OAB - SC19457 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. COSTA SOUSA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para que 

comprove nos autos o deposito do valor da diligência do Sr.Oficial de 

Justiça, para o devido cumprimento do mandado de citação.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004746-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA CLARA ANUNCIACAO MORAIS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ TOLEDO PIZZA (REQUERIDO)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Recebo os embargos de declaração, pois satisfeitos os requisitos 

de admissibilidade para tanto. No mérito, acolho-os vez que efetivamente 

este Juízo incorreu em omissão no tocante ao termo inicial do benefício, o 

que determino o restabelecimento da pensão por morte desde a sua 

cessação ou seja, 02 de outubro de 2016, até que a autora complete 21 

anos de idade. De outro lado, corrijo erro material e concedo de ofício a 

tutela de urgência, determinando ao Requerido que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, implante o benefício (art. 300 do CPC), por se tratar de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado. Noutro giro, promova a 

escrivania o cumprimento integral da sentença. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007658-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANTONIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido Município de 

Várzea Grande 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007587-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE CAMPOS SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido Município de 

Várzea Grande 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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000039-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Verifica-se dos autos que a inicial foi direcionada contra a 

empresa Soares Comércio de Veículos Ltda ME, CNPJ n. 

07.347.005/0001-34, porém a parte executada identificada nos autos e 

titular do referido CNPJ é a empresa Marcos de Oliveira & Cia Ltda ME. 

Nota-se, também, que a execução veio desacompanhada da CDA 

mencionada na peça primeira como "em anexo". Desse modo, com fulcro 

no art. 321, do CPC, determino seja intimada a parte exequente para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizando o impasse. 

Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009513-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNAT SUNGLASSES COMERCIO DE OCULOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Vistos. Verifica-se dos autos que a inicial foi direcionada contra a 

empresa Figueiredo Magalhães e Magalhães Ltda, CNPJ n. 

03.301.261/0001-30, porém a parte executada identificada nos autos e 

titular do referido CNPJ é a empresa Magnat Sunglasses Comércio de 

Óculos Ltda ME. Nota-se, também, que a execução veio desacompanhada 

da CDA mencionada na peça primeira como "em anexo". Desse modo, com 

fulcro no art. 321, do CPC, determino seja intimada a parte exequente para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizando o impasse. 

Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000045-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARKIM RIBEIRO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Com fulcro no art. 321, do CPC, determino seja intimada a parte 

exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

aos autos a certidão da dívida ativa mencionada na peça primeira como 

"em anexo". Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000043-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI L DIAS - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Com fulcro no art. 321, do CPC, determino seja intimada a parte 

exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

aos autos a certidão da dívida ativa mencionada na peça primeira como 

"em anexo". Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000042-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVEN TWO REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos. Com fulcro no art. 321, do CPC, determino seja intimada a parte 
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exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

aos autos a certidão da dívida ativa mencionada na peça primeira como 

"em anexo". Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001416-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO & PINHEIRO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BENEDITO GONÇALVES NETO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Mandado de Segurança n. 1001416-70.2018.8.11.0002 Impetrante: 

Cardoso e Pinheiro Ltda – EPP Impetrado: Secretário de Fazenda do 

Município de Várzea Grande Vistos... Trata-se de “Mandado de Segurança 

Coletivo” impetrado pela empresa CARDOSO E PINHEIRO LTDA – EPP, 

pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, em face do 

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, SR. 

JOÃO BENEDITO GONÇALVES NETO, igualmente qualificado, por meio do 

qual se alega que a impetrante está sendo impedida de retirar certidão 

positiva com efeito de negativa por conta de pendências financeiras, cujas 

dívidas estão sendo contestadas nos processos administrativos n. 

468441/17 e 484880/17. Esclarece-se que, apesar de a impetrante ter 

impugnado o Auto de Infração n. 4/2015, demonstrando que o Imposto 

sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN não é devido, uma vez que 

os serviços foram executados em outro Município, de outro Estado da 

Federação (Belém/PA), até o presente momento não houve decisão e o 

crédito tributário não foi suspenso. Argumenta-se que, além de ter sido 

indeferido o pedido da impetrante de substituição de notas fiscais, o fiscal 

de tributos fez o lançamento de ofício, gerando o crédito tributário no valor 

de R$ 7.637,06 (sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e seis centavos). 

Assevera-se que a impetrante impugnou tal decisão (protocolo n. 

468441/17), mas o pleito foi indeferido, ensejando o recurso administrativo 

para a primeira instância (protocolo n. 484880/17), que foi negado. 

Afirma-se que dessa decisão de primeira instância que concluiu pela 

manutenção do recolhimento do ISSQN, a impetrante protocolizou novo 

recurso administrativo para a segunda instância (Protocolo n. 504207/18), 

ainda não decidido. Sustenta-se que a demora na liberação da certidão 

positiva com efeito de negativa está emperrando a atividade empresarial 

da impetrante, sobretudo pelo fato de que recebeu uma carta convite do 

Grupo Energisa/MG, que exige a apresentação da referida certidão. 

Pleiteia-se, assim, com fulcro no art. 151 do CTN, a concessão liminar do 

pleito para o fim de ordenar a imediata suspensão de exigibilidade dos 

créditos tributários, bem como a expedição de certidão positiva com efeito 

de negativa, enquanto perdurar a discussão administrativa. A inicial veio 

instruída com vários documentos. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 

7º, III, da Lei n. 12.016, de 7.8.2009, que ao despachar a inicial, o juiz 

ordenará “(...) que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica.” Mais usualmente conhecidos como 

fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente, indispensável é a 

constatação desses dois requisitos para que se obtenha o deferimento do 

pedido liminar em mandado de segurança. Objetiva-se, neste writ, 

proteger direito líquido e certo da impetrante tido como violado pela 

autoridade coatora ao se recusar a suspender a exigibilidade dos créditos 

tributários discutidos em processo administrativo, bem como emitir certidão 

positiva com efeito de negativa. Segundo prevê o art. 151 do Código 

Tributário Nacional, suspendem a exigibilidade do crédito tributário: “I – 

moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – as reclamações e 

os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo; IV – a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança; V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em 

outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O 

disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 

acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 

suspenso ou dela consequentes.” (destaquei). Vê-se, do exposto, que 

dentre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

taxativamente previstas no art. 151 do CTN e que autoriza a expedição da 

certidão, uma se relaciona a créditos tributários objeto de questionamento 

administrativo. No caso em apreço, pelo que se observa dos documentos 

que instruem a inicial, a impetrante foi autuada com suporte no art. 294, II, 

“b”, da Lei n. 1178/91, por falta de recolhimento do imposto ISSQN, que 

está sendo questionado administrativamente, já em fase de recurso à 

instância superior. A jurisprudência mato-grossense tem se posicionado 

no sentido de que as reclamações e os recursos impedem que o Ente 

Público Fiscalizador promova em desfavor do contribuinte qualquer ato de 

cobrança enquanto não decidido o processo administrativo, segundo se 

infere dos seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECLAMAÇÃO/RECURSO ADMINISTRATIVO – 

JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO - SEGURANÇA DENEGADA - 

RECURSO DESPROVIDO. É inquestionável que as reclamações e os 

recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo, impedem que o Ente Público Fiscalizador promova, em 

desfavor do contribuinte supostamente devedor, quaisquer atos de 

cobrança até o julgamento definitivo da contestação (art. 151, III, do CTN). 

Contudo, se o impetrante não comprova, de plano, a liquidez e a certeza 

do direito alegado, e, inclusive, a documentação dos autos indica a 

existência de decisão terminativa na esfera administrativa, antes mesmo 

da impetração mandamental, não há que se falar na suspensão da 

exigibilidade do crédito, tampouco no direito à emissão de certidão positiva 

com efeitos de negativa.” (TJMT – Ap 102009/2015, Des. José Zuquim 

Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.3.2017, DJe 

23.3.2017 - destaquei) “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, V DO CTN) - EMISSÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS - ABSTENÇÃO DA AUTORIDADE 

COATORA DE LAVRAR TAD’S COM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS 

QUESTIONADOS E DE EXIGIR O RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS, 

COM BASE NA RESOLUÇÃO 007/2008 – DEFERIMENTO DA LIMINAR NO 

JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO - 

INSURGÊNCIA RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 

AO DEFERIMENTO DA LIMINAR, NOTADAMENTE PELA AUSÊNCIA DE 

DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – MATÉRIA QUE DEVE SER 

ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – INTERLOCUTÓRIA REFORMADA EM PARTE, APENAS 

PARA DETERMINAR, CASO SOLICITADA, A EMISSÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS NEGATIVOS – RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. 1 - A apresentação de fiança bancária ou oferecimento de 

imóvel desembaraçado não é suficiente para obter a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, sendo possível apenas, nesse caso, a 

obtenção de Certidão Negativa de Débito ou positiva com Efeitos 

Negativos, com relação aos débitos questionados. (...).” (TJMT – AI 

77392/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 3.10.2016, DJe 7.10.2016 - destaquei). Logo, estando 

o débito tributário sendo questionado administrativamente via recurso, 

afigura-se ilegal a exigibilidade do débito e a recusa na emissão de 

certidão positiva com efeitos negativos. Daí a fumaça do bom direito. O 

outro requisito – perigo da demora – igualmente restou demonstrado, uma 

vez que a obtenção do pleito somente ao final da demanda poderá 

acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, já que a ausência da 

certidão positiva com efeitos negativos inviabilizará o pleno exercício da 

atividade econômica da contribuinte. Em face do exposto, defiro o pedido 

liminar, ordenando seja intimada a autoridade coatora para que suspenda 

a exigibilidade dos créditos tributários questionados administrativamente 

até o deslinde do processo, bem como emita Certidão Positiva com Efeitos 

Negativos, sob pena de incidência da norma do art. 26 da referida lei do 

mandado de segurança. E seguida, notifique-se a autoridade impetrada, 

nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/09, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar informações, bem como o próprio Município de Várzea 

Grande, nos termos do art. 7º, II, da referida lei federal. Em seguida, 

cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, ouvindo-se o Ministério 

Público em 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001477-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE FAZENDA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Mandado de Segurança n. 1001477-28.2018.8.1..0002 Impetrante: 

Associação Comercial e Empresarial de Várzea Grande - ACIVAG 

Impetrado: Secretário de Fazenda do Município de Várzea Grande Vistos... 

Trata-se de “Mandado de Segurança Coletivo” impetrado pela 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE VÁRZEA GRANDE - 

ACIVAG, entidade representativa sem fins lucrativos, qualificada nos 

autos, em face do SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, SR. JOÃO BENEDITO GONÇALVES NETO, igualmente 

qualificado, por meio do qual alega a impetrante que a autoridade coatora 

está condicionando a emissão do Alvará de Funcionamento do ano 2018 

ao pagamento de taxas de IPTU e de Guia de Licenciamento Ambiental. 

Esclarece-se que a Administração Pública se recusou a expedir alvarás 

de funcionamento e localização em favor dos associados da impetrante, 

condicionando a liberação da licença ao pagamento das referidas taxas, 

em flagrante ofensa a direito líquido e certo, sobretudo pelo fato de que a 

autoridade coatora possui outros meios legais para a cobrança dos 

tributos. Pede-se, assim, com suporte em dois julgados tidos como 

amparadores da pretensão da impetrante, bem como no art. 170 da CF, e 

nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, seja concedida liminarmente a 

segurança, determinando à autoridade coatora que expeça o alvará de 

funcionamento para o ano de 2018, independentemente do pagamento 

prévio de IPTU e da Guia de Licenciamento Ambiental. A inicial veio 

instruída com vários documentos. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 

7º, III, da Lei n. 12.016, de 7.8.2009, que ao despachar a inicial, o juiz 

ordenará “(...) que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica.” Mais usualmente conhecidos como 

fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente, indispensável é a 

constatação desses dois requisitos para que se obtenha o deferimento do 

pedido liminar em mandado de segurança. Objetiva-se, neste writ, 

proteger direito líquido e certo dos associados da impetrante tido como 

violado pela autoridade coatora ao condicionar a expedição de alvarás de 

funcionamento ao recolhimento prévio de taxas de IPTU e de Guia de 

Licenciamento Ambiental. O Supremo Tribunal Federal adotou 

posicionamento que veda medidas restritivas à atividade do contribuinte, 

em especial providências coativas que dificultem ou impeçam o 

desempenho da atividade, sob pena de se ferir o princípio do livre 

exercício de sua atividade econômica (parágrafo único, art. 170, CF), in 

verbis: “Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em 

débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e 

exerça suas atividades profissionais.” A jurisprudência pátria, na mesma 

linha do entendimento firmado pelo STF, tem se posicionado no sentido de 

que o condicionamento de emissão de alvarás de funcionamento ao 

pagamento de taxas ou débitos fiscais fere direito líquido e certo do 

contribuinte, uma vez que a Administração Pública dispõe de meios 

próprios para a cobrança de seus créditos. A título de exemplificação, 

transcrevo, a seguir, os seguintes arestos: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO - CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

EM ATRASO - ILEGALIDADE DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS 

MEIOS DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 e 547 DO STF - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Administração 

Pública não pode condicionar a expedição de alvará de localização e 

funcionamento à quitação prévia de tributo, eis que dificulta ou impede o 

exercício da atividade econômica do contribuinte, notadamente por que 

possui outros meios suficientes para a cobrança de seus débitos. 2. 

Inteligência das Súmulas nº. 70 e nº. 547, ambas do Supremo Tribunal 

Federal.” (TJMT – ReeNec 94049/2012, Desa. Maria Erotides Kneip 

Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.10.2013, DJe 

16.10.2014). “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO – VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

ITBI A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU EXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE – 

EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DE IPTU - 

RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO A EMBASAR A CONCESSÃO DA 

SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. A cobrança do débito fiscal deve 

seguir os meios previstos em Lei, de modo que a negativa de recolhimento 

da guia de ITBI, em face da existência de débitos decorrentes de IPTU, 

consiste em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento do 

tributo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso concreto, 

acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, 

constitucionalmente garantido (art. 5º, inc. XXII da CF). Havendo meio 

legítimo para a cobrança dos créditos administrativos, é vedada qualquer 

forma de ilegítima coerção, ainda que indireta, na realização desta 

cobrança.” (TJMT – ReeNec 53867/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2015, DJe 

23.2.2015 - destaquei). Como se vê, a matéria em exame está amparada 

por regra constitucional do livre exercício de atividade econômica, sendo a 

liberação da emissão de alvarás de funcionamento imprescindível para o 

pleno exercício das atividades laborativas dos associados da impetrante. 

Daí a fumaça do bom direito, cumprindo assinalar que, apesar da 

dificuldade de a impetrante produzir prova negativa do fato, vê-se dentre 

os documentos que instruem a inicial a existência de uma decisão 

concessiva de liminar de idêntica natureza proferida recentemente pelo 

Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta comarca, 

o que demonstra que, de fato, está havendo resistência da autoridade 

coatora à emissão dos referidos alvarás. Quanto ao perigo da demora no 

caso de uma decisão tardia também restou demonstrado, uma vez que a 

não emissão de alvará de funcionamento inviabilizará a continuidade do 

exercício das atividades econômicas dos associados da impetrante, 

trazendo-lhes prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Em face do 

exposto, defiro o pedido liminar, ordenando seja intimada a autoridade 

coatora para que emita imediatamente os Alvarás de Funcionamento do 

ano 2018, independentemente do pagamento prévio de IPTU e da Guia de 

Licenciamento Ambiental, sob pena de incidência das normas do art. 26 da 

referida lei do mandado de segurança. E seguida, notifique-se a 

autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/09, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, bem como o próprio 

Município de Várzea Grande, nos termos do art. 7º, II, da referida lei 

federal. Em seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, 

ouvindo-se o Ministério Público em 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001440-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE FAZENDA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Mandado de Segurança n. 1001440-98.2018.8.11.0002 Impetrante: 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande (CDL/VG) Impetrado: 

Secretário de Fazenda do Município de Várzea Grande Vistos... Trata-se 

de “Mandado de Segurança Coletivo” impetrado pela CÂMARA DE 

DIRIGENTES LOJISTAS DE VÁRZEA GRANDE (CDL/VG), pessoa jurídica 

de direito privado, qualificada nos autos, em face do SECRETÁRIO DE 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, SR. JOÃO BENEDITO 

GONÇALVES NETO, igualmente qualificado, por meio do qual alega a 

impetrante que a autoridade coatora está condicionando a emissão do 

Alvará de Funcionamento do ano 2018 ao pagamento de taxas de IPTU e 

de Guia de Licenciamento Ambiental. Esclarece-se que a Administração 

Pública se recusou a expedir alvarás de funcionamento e localização em 

favor dos associados da impetrante, condicionando a liberação da licença 

ao pagamento das referidas taxas, em flagrante ofensa a direito líquido e 

certo dos associados, sobretudo pelo fato de que a autoridade coatora 

possui outros meios legais para a cobrança dos tributos. Pede-se, assim, 

com suporte em dois julgados tidos como amparadores da pretensão da 

impetrante, bem como no art. 170 da CF, e nas Súmulas 70, 323 e 547 do 

STF, seja concedida liminarmente a segurança, determinando à autoridade 

coatora que expeça o alvará de funcionamento para o ano de 2018, 

independentemente do pagamento prévio de IPTU e da Guia de 

Licenciamento Ambiental. A inicial veio instruída com vários documentos. É 

o relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016, de 7.8.2009, 

que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “(...) que se suspenda o ato 

que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Mais 

usualmente conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora, 
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respectivamente, indispensável é a constatação desses dois requisitos 

para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em mandado de 

segurança. Objetiva-se, neste writ, proteger direito líquido e certo dos 

associados da impetrante tido como violado pela autoridade coatora ao 

condicionar a expedição de alvarás de funcionamento ao recolhimento 

prévio de taxas de IPTU e de Guia de Licenciamento Ambiental. O Supremo 

Tribunal Federal adotou posicionamento que veda medidas restritivas à 

atividade do contribuinte, em especial providências coativas que dificultem 

ou impeçam o desempenho da atividade, sob pena de se ferir o princípio 

do livre exercício de sua atividade econômica (parágrafo único, art. 170, 

CF), in verbis: “Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o 

contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas 

alfândegas e exerça suas atividades profissionais.” A jurisprudência 

pátria, na mesma linha do entendimento firmado pelo STF, tem se 

posicionado no sentido de que o condicionamento de emissão de alvarás 

de funcionamento ao pagamento de taxas ou débitos fiscais fere direito 

líquido e certo do contribuinte, uma vez que a Administração Pública 

dispõe de meios próprios para a cobrança de seus créditos. A título de 

exemplificação, transcrevo, a seguir, os seguintes arestos: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - CONDICIONAMENTO AO 

PAGAMENTO DE TRIBUTOS EM ATRASO - ILEGALIDADE DEMONSTRADA 

– EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DAS 

SÚMULAS 70 e 547 DO STF - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A Administração Pública não pode condicionar a 

expedição de alvará de localização e funcionamento à quitação prévia de 

tributo, eis que dificulta ou impede o exercício da atividade econômica do 

contribuinte, notadamente por que possui outros meios suficientes para a 

cobrança de seus débitos. 2. Inteligência das Súmulas nº. 70 e nº. 547, 

ambas do Supremo Tribunal Federal.” (TJMT – ReeNec 94049/2012, Desa. 

Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 1.10.2013, DJe 16.10.2014). “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO – 

VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU 

EXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA 

COBRANÇA DE IPTU - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO A EMBASAR 

A CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. A cobrança 

do débito fiscal deve seguir os meios previstos em Lei, de modo que a 

negativa de recolhimento da guia de ITBI, em face da existência de débitos 

decorrentes de IPTU, consiste em verdadeira forma coercitiva para exigir o 

pagamento do tributo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no 

caso concreto, acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, 

constitucionalmente garantido (art. 5º, inc. XXII da CF). Havendo meio 

legítimo para a cobrança dos créditos administrativos, é vedada qualquer 

forma de ilegítima coerção, ainda que indireta, na realização desta 

cobrança.” (TJMT – ReeNec 53867/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2015, DJe 

23.2.2015 - destaquei). Como se vê, a matéria em exame está amparada 

por regra constitucional do livre exercício de atividade econômica, sendo a 

liberação da emissão de alvarás de funcionamento imprescindível para o 

pleno exercício das atividades laborativas dos associados da impetrante. 

Daí a fumaça do bom direito, cumprindo assinalar que, apesar da 

dificuldade de produção da prova negativa do fato pela impetrante, vê-se 

dentre os documentos que instruem a inicial a existência de uma decisão 

concessiva de liminar de idêntica natureza proferida recentemente pelo 

Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta comarca, 

o que demonstra que, de fato, está havendo resistência da autoridade 

coatora à emissão dos referidos alvarás. Quanto ao perigo da demora no 

caso de uma decisão tardia também restou demonstrado, uma vez que a 

não emissão de alvará de funcionamento inviabilizará a continuidade do 

exercício das atividades econômicas dos associados da impetrante, 

trazendo-lhes prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Em face do 

exposto, defiro o pedido liminar, ordenando seja intimada a autoridade 

coatora para que emita imediatamente os Alvarás de Funcionamento do 

ano 2018, independentemente do pagamento prévio de IPTU e da Guia de 

Licenciamento Ambiental, sob pena de incidência das normas do art. 26 da 

referida lei do mandado de segurança. E seguida, notifique-se a 

autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, I, da Lei n. 12.016/09, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, bem como o próprio 

Município de Várzea Grande, nos termos do art. 7º, II, da referida lei 

federal. Em seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, 

ouvindo-se o Ministério Público em 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007526-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ORIONE NETO OAB - MT3606/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Vistos, VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., qualificado nos 

autos, propôs “Ação de Responsabilidade Civil Objetiva do Estado c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela”, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça inicial, requerendo 

a imediata restituição do valor de R$ 2.650.000,00 (dois milhões, 

seiscentos e cinquenta mil reais) consistente do Contrato de Compra e 

Venda de Imóvel, sob matrícula 21.467 do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Tangará da Serra/MT, bem como o pagamento de 

indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais). Na sequência a parte autora requereu a desistência do feito, 

informando nos autos a possibilidade de resolução do conflito na via 

administrativa. É a síntese do necessário. Decido. No caso em comento, 

diante da desistência expressada na petição (ID 10130557) pela parte 

autora e considerando que o requerido ainda não foi citado, com fulcro no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo o pedido, declarando 

extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se arquive-se. P. R. I. C

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINA SERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Tendo em vista que não houve manifestação dos requeridos 

acerca da situação da paciente e levando-se em conta o lapso temporal 

decorrido por se tratar de internação em uma Unidade de Terapia Intensiva 

- UTI, intime-se a parte autora acerca do interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001365-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos... Observa-se dos autos que tão logo proferida sentença de 

indeferimento da inicial, comparece a impetrante através da peça juntada à 

página 94 e pleiteia a desistência do mandamus (parágrafo único do art. 

200, c/c art. 485, VIII, e § 3º, ambos do CPC). A desistência da ação, como 

se sabe, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC, pode ser apresentada até a 

sentença, que, como se viu, já ocorreu com a extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, de modo que não é mais permitida no caso 

em tela. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, 

DO CPC MANTIDA. NÍTIDO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. 1. Nos termos 

do art. 267, inciso VIII, do CPC, extingue-se o processo sem resolução de 

mérito por desistência da ação. Todavia, a desistência somente pode ser 

manifestada antes da prolação da sentença. Proferida a sentença, cabe 

ao autor desistir de eventual recurso ou renunciar ao pedido sobre o qual 

se funda a ação. 2. Caso em que o pedido de desistência foi protocolado 

em momento posterior à prolação da sentença. Logo, não é cabível a 
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homologação da desistência, como bem determinou o Tribunal de origem. 

(...) Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no REsp 1435763/SP, Rel. 

Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 1.4.2014, DJe 7.4.2014 - 

destaquei). Logo, tendo o pedido sido protocolizado posteriormente à 

prolação da sentença, impossível se torna a homologação da desistência. 

Assim, indefiro o pleito.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007570-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO APARECIDO FONSECA (EXECUTADO)

ALESSANDRO APARECIDO FONSECA EIRELI (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. 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: 1007581-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN COSTA SOARES (EXECUTADO)

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. 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: 1006679-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SABATINI FILHO (EXECUTADO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. 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: 1007596-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. 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: 1007605-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

EDMILSON PEREIRA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. 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: 1007607-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE (EXECUTADO)

ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. 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: 1007780-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADERSON HAZAMA (EXECUTADO)

HAZAMA TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. 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: 1007609-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA GOMES FARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

PAULO CERGIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

SONIA APARECIDA MACEDO OLIVEIRA (EXECUTADO)

CERAMICA BARUC LTDA - EPP (EXECUTADO)

EVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009607-41.2017.8.11.0002

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:

VAGNER WESSLING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009607-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VAGNER WESSLING Vistos. .. 1. 

Apreendido o veículo conforme certidão do Sr. Oficial de justiça, pleiteia o 

requerido pela restituição do veículo, uma vez que efetuara o pagamento 

integral do débito. 2. Pois bem. De acordo com entendimento já pacificado 

nos Tribunais Superiores quanto ao valor a ser depositado referente a 

purgação da mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou 

seja, os valores apresentados na inicial pelo autor como devidos. 3. 

Assim, considerando que o cumprimento da liminar se deu em 08/02/2018 

(quinta-feira), contando-se o prazo em dias úteis (artigo 219 do CPC), a 

data limite para o pagamento do débito seria em 20/02/2018. 4. Dessa 

forma, tendo-se em vista que o pagamento da integralidade do débito (R$ 

11.125,01) fora realizado em 16/02/2018, dentro do prazo, conforme 

comprovante juntado aos autos (ID 11784408), expeça-se o competente 

Mandado de Restituição do veículo, em favor do requerido, no prazo de 

quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça plantonista. 5. Intimem-se a parte autora se manifestar acerca do 

depósito realizado no feito, requerendo o que entender necessários. 6. 

Expeça-se o necessário. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000094-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

SUSAMEIRE DA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (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: 1000094-15.2018.8.11.0002 REQUERENTE: SUSAMEIRE DA 

LUZ OLIVEIRA, JORGE JOSE DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008787-22.2017.8.11.0002

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:

R DOS SANTOS REIS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008787-22.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: R DOS SANTOS 

REIS & CIA LTDA - EPP Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA move em desfavor de R DOS SANTOS REIS & CIA LTDA - EPP, com 

pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando 

os autos, verifico que o Aviso de Recebimento enviado para notificação 

do requerido retornou com a informação “endereço insuficiente”, de modo 

que, oportunizou-se ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que 

emendasse da inicial, a fim de comprovar, efetivamente, a mora do 

devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que 

se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, em 

emenda à inicial, o autor anexou o comprovante de notificação do 

requerido por meio de instrumento de protesto, contudo, realizado após a 

propositura da ação. 6. Todavia, não se admite que a notificação ou o 

protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são 

condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 7. Nesse 
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sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e 

apreensão. Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o 

credor tenha efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de 

sua mora, sendo descabida a realização de protesto somente após a 

ordem de emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 

911/69- NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- 

LEGISLAÇÃO VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - 

PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA 

IMPERATIVA. A notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob 

pena de se declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de 

requisitos necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer 

orientação quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com 

a legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 10. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 11. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 12. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007340-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1007340-96.2017.8.11.0002 REQUERENTE: FLAVIA SANTOS 

FERREIRA REQUERIDO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL Vistos. 1. Trata-se de Ação de Restituição c/c 

Dano Moral, promovida por FLAVIA SANTOS FERREIRA, em face de 

COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI, partes 

devidamente qualificadas nos autos, feito pendente de análise de 

recebimento da inicial, onde a parte autora foi intimada a recolher as 

custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. 

Intimada para tanto, a autora cumpriu com a determinação, pugnando pela 

dilação do prazo. 3. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

4. Trata-se de Ação de Restituição c/c Dano Moral, promovida por FLAVIA 

SANTOS FERREIRA, em face de COMPANHIA DE CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI, partes devidamente qualificadas 

nos autos, feito pendente de análise de recebimento da inicial, onde a 

parte autora foi intimada a comprovar a hipossuficiência declarada ou 

recolher as custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da 

distribuição. 5. Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

no prazo de 15 (quinze) dias”. 6. O dispositivo do Código de Processo Civil 

de 1973, que tratava do mesmo assunto (Art. 257), mereceu o seguinte 

comentário dos eminentes doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Andrade Nery: “1. Cancelamento da distribuição. O ato judicial que 

determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da 

petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É 

impugnável pelo recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo 

Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525). 

7. No caso dos autos, a parte autora fora devidamente intimada, deixando 

de proceder ao recolhimento das custas e despesas de ingresso. 8. ISTO 

POSTO e considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, 

ambos do Código de Processo Civil. 9. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 10. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005225-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M DE L J DOHO HOTEL NOVO PARAISO - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL ROS ORTIS JUNIOR OAB - MT5246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005225-05.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: M DE L J DOHO 

HOTEL NOVO PARAISO - EPP EMBARGADO: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A Vistos. 1. Trata-se de Embargos à 

Execução, promovidos por M DE L J DOHO – HOTEL NOVO PARAISO – 

EPP e MARIA DE LOURDES JUSTE DOHO, em face de AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – MT FOMENTO, feito 

pendente de análise de recebimento da inicial, onde a parte autora foi 

intimada a recolher as custas processuais devidas, sob pena de 

cancelamento da distribuição. 2. Intimada para tanto, deixou escoar o 

prazo sem o atendimento da determinação supra, reiterando o pedido de 

gratuidade de justiça. 3. Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil 

que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. O dispositivo do Código de 

Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo assunto (Art. 257), 

mereceu o seguinte comentário dos eminentes doutrinadores Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. Cancelamento da distribuição. O ato 

judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 162, 

§ 1º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de 

Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e 

amp., p. 525). 5. ISTO POSTO e considerando a ausência de recolhimento 

das custas necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 290, ambos do Código de Processo Civil. 6. Após as baixas 

necessárias, arquive-se. 7. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008423-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DECORART COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008423-50.2017.8.11.0002 AUTOR: DECORART COMERCIO DE 

MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME RÉU: BB ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança 

para Restituição de Quotas de Consórcio, com pedido de Tutela de 

Urgência, promovida por DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES 

LTDA, em face de BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, feito 

pendente de análise de recebimento da inicial, onde a parte autora foi 

intimada a recolher as custas processuais devidas, sob pena de 

cancelamento da distribuição. 2. Intimada para tanto, deixou escoar o 

prazo sem o atendimento da determinação supra, pugnando pela 

reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 3. 

Primeiramente, em face da preclusão “pro judicato”, entendo não ser 
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cabível o presente pedido de reconsideração. 4. Nesse sentido: “AÇÃO 

MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – MATÉRIA 

JÁ APRECIADA - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ART. 473 DO CPC - 

RECONHECIMENTO. As questões analisadas anteriormente operam 

preclusão pro judicato, sendo defeso ao juiz reapreciar a mesma questão, 

consoante entendimento emanado do art. 473 do CPC. RECURSO 

IMPROVIDO.  (TJ-SP -  A I :  21592069420158260000  SP 

2159206-94.2015.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 03/09/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 04/09/2015)” 5. Na sequência, dispõe o artigo 290 do Código 

de Processo Civil que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 6. O 

dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo 

assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos eminentes 

doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. 

Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o cancelamento 

da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525). 7. 

ISTO POSTO e considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, 

ambos do Código de Processo Civil. 8. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 9. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003219-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ESPIRITO SANTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003219-25.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JACKSON ESPIRITO 

SANTO DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional 

de Contrato, promovida por JACKSON ESPIRITO SANTO SILVA, em face 

de BV FINANCEIRA S/A, feito pendente de análise de recebimento da 

inicial, onde a parte autora foi intimada a recolher as custas processuais 

devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Intimada para tanto, 

o autor trouxe apenas a Declaração de Hipossuficiência, não logrando 

êxito em comprovar a hipossuficiência declarada, nem, tampouco, 

recolheu as custas processuais. 3. Pois bem, dispõe o artigo 290 do 

Código de Processo Civil que “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. O 

dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo 

assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos eminentes 

doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. 

Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o cancelamento 

da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525). 5. 

ISTO POSTO e considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, 

ambos do Código de Processo Civil. 6. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 7. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004010-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONNY RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004010-91.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JONNY RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por 

BANCO BRADESCO S/A, em face de JONNY RODRIGO LEITE DE 

OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. O autor ajuizou a 

presente ação na data de 30/05/2017, tendo juntado aos autos a 

notificação extrajudicial, encaminhada ao endereço do contrato, que 

retornou com o status “não existe o número”. 3. Posteriormente, a 

instituição financeira juntou ao feito o Instrumento de Protesto (ID 

10705889), que fora realizado em 30/10/2017. 4. Pois bem, de uma melhor 

análise do feito, verifico que a extinção é a medida a ser tomada, uma vez 

que não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, na medida em que estes são condição de 

procedibilidade da ação de busca e apreensão. 5. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 6. Assim, não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 7. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV 

e §3º, do CPC. 8. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários, por insubsistir contenciosidade. 9. Após o trânsito em julgado, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo. 10. P. I. C. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007594-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVINO SOARES SEABRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1007594-69.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: DAVINO SOARES SEABRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, promovida por IATAU SEGUROS S/A, em face de 

DAVINO SOARES SEABRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 
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Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento válido que comprovasse a 

constituição do requerido em mora, eis que a notificação fora 

encaminhada para endereço diverso do contrato. 3. O autor, por sua vez, 

pede a validação da notificação enviada, argumentando que o requerido 

atualizou seu endereço junto ao sistema da instituição financeira. 4. Pois 

bem. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. Em que pese 

a informação do autor de que o requerido atualizou seu endereço junto ao 

sistema de cadastro da instituição financeira, verifico que tal afirmativa 

não acompanhou de documento bilateral, comprovando a mudança de 

endereço da parte. 6. Desta feita, considerando que a parte autora não 

comprovou de forma satisfatória a mora do requerido, deixando de sanar 

a irregularidade processual, conforme determinado, ausente o requisito 

necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios. 8. Após o trânsito em julgado, proceda-se as 

baixas necessárias. 9. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000357-47.2018.8.11.0002

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:

JORGE FELIPE SOUZA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000357-47.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JORGE FELIPE SOUZA DE LIMA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por 

BANCO BRADESCO S/A, em face de JORGE FELIPE SOUZA DE LIMA, 

partes devidamente qualificadas nos autos, com pedido liminar, tendo por 

objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que a 

notificação extrajudicial fora encaminhada para endereço diverso do 

constante no contrato, ocasião em que fora oportunizado ao autor a 

emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do devedor. 3. Isso porque, 

o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do 

devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor 

do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título. 5. No caso concreto, na oportunidade concedida ao autor para 

sanar a referida irregularidade, este informou que o requerido atualizou 

seus dados junto ao cadastro, mas não comprovou a alteração do 

endereço. 6. Ademais, é de bom alvitre ressaltar que não há nos autos 

qualquer comprovação de que o endereço para onde fora encaminhada a 

notificação, de fato se trata da residência do devedor. 7. Dessa forma, 

não comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do CPC. 8. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC. 9. Custas pagas 

na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 10. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 11. P.R.I. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007898-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BENEDITO DA CRUZ COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1007898-68.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAFAEL 

BENEDITO DA CRUZ COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, em face de RAFAEL BENEDITO DA CRUZ COSTA, 

partes devidamente qualificadas nos autos, com pedido liminar, tendo por 

objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifiquei que 

o autor não colacionou a notificação extrajudicial, documento necessário 

para a prova de constituição em mora do requerido. 3. Isso porque, o 

direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do 

devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor 

do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título. 5. No caso concreto, em emenda à inicial, o autor anexou o 

comprovante de entrega da notificação do requerido, enviada para o 

endereço constante dos autos, realizada em 29/12/2017, sendo que a 

presente ação fora distribuída em 19/10/2017. 6. Em que pese não se 

exigir que a assinatura seja do próprio devedor, não se admite que a 

notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez 

que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas 

pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 11. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 13. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008544-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO CAIRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008544-78.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LAZARO CAIRO DE ALMEIDA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por BRADESCO 

FINANCIAMENTOS, em face de LAZARO CAIRO DE ALMEIDA, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo da citação da requerida. 

3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 5. Custas pagas na distribuição. Sem condenação 

em honorários por insubsistir contenciosidade. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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